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چهارشنبه  10آذر 1400

◾

◾

◾بازگشت چهار داور لیگ برتری به لیست داوران فعال

◾

◾قضاوت فغانی در جام کشورهای عربی
علیرضا فغانی دیــدار تونس و موریتانی در رقابتهای
جام کشورهای عربی را قضاوت کرد .علیرضا فغانی داور
بینالمللی ایران که برای قضاوت در مسابقات کشورهای
عربی عازم قطر شده است ،بازی تیم های تونس و موریتانی
را دیروز سوت زد .این مسابقه در چارچوب مسابقات گروه
 Bاینرقابتهابرگزارشد.محمدرضامنصوریومحمدرضا
ابوالفضلی کمک های فغانی در این دیدار بودند.

سیدمهدی سیدعلی ،محمدحسین زاهدیفر ،حمید
حاجملک و اشکان خورشیدی از جمله داوران مطرح
لیگبرتریبودندکهموفقشدندباموفقیتدرتستهای
آمادگی جسمانی دوباره به لیست داوران اضافه شوند.
ایــن داوران بــه دالی ــل مختلف و همچنین بــه خاطر
سختگیری کمیته داوران برای استفاده از داوران آمادهتر
در لیگ برتر ،از حضور در هفت هفته ابتدایی جا ماندند.
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سال سی و چهارم

شماره 9685

◾زمانبندی لیگ قهرمانان آسیا اروپایی شد
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر از تغییرات دیگر
در زمان بندی لیگ قهرمانان آسیا داد .در تغییرات جدید
در زمان بندی قرار شد مثل اروپا بازی های لیگ قهرمانان
آسیا در فصل پاییز شروع شود و در فصل بهار به اتمام
برسد .قرار است در ابتدای سال  2022این زمانبندی به
صورت رسمی تأیید شود تا از سال  2023شاهد برگزاری
لیگ قهرمانان آسیا همزمان با اروپا باشیم.

رالف رانگنیک

تایفون کورکوت

منچستریونایتد با انتشار بیانیه ای اعالم
کرد رالف رانگنیک به عنوان سرمربی
موقت تا پایان فصل است .تا زمانی که
ویزای کار رالف قطعی شود ،کریک
همچنان سرمربی تیم خواهد بود.

هرتابرلین پال داردای ،سرمربی
خود را تنها  10ماه پس از دومین
مقطع حضور در این باشگاه برکنار
کرد .تایفون کورکوت به جای او
هدایت هرتا را به عهده گرفت.

◾

◾غفوری به دربی میرسد
کاپیتان استقالل مشکلی برای بازی هفته هشتم نخواهد
داشت .وریا غفوری در جریان بازی مقابل صنعت نفت
آبادان دچار مصدومیت شد تا پیش از بازی دربی یکی از
نگرانیهای بزرگ هواداران این تیم درمورد غیبت کاپیتان
تیمشان شکل بگیرد .غفوری از ناحیه عضله دوقلوی پا
دچار مصدومیت شد اما آسیب دیدگی او جزئی است
و مشکلی برای بازی هفته آینده برابر پرسپولیس ندارد.

خبر
روز

دوناروما

دروازه بان تیم ملی ایتالیا جایزه لئو یاشین
 2021را بدست آورد .ادرسون(سیتی-
برزیل) و کاسپر اشمایکل(لستر-
دانمارک) دو رقیب جدی دوناروما
برای جایزه یاشین بودند.

ضدحمله

پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن جهان

مسی :توپ طال حق لواندوفسکی بود
65

پاریس صبحگاه دیروز میزبان برگزاری شصت و پنجمین مراسم اهدای
توپ طال بود ،جایزه ارزشمندی که برای هفتمین بار به لیونل مسی
رسید.بسیاری از قبل این فوق ستاره آرژانتینی را شانس اول دریافت این جایزه
ارزشمند میدانستند اما عده زیادی نیز باور داشتند که امسال این جایزه سهم
بازیکنانی چون روبرت لواندوفسکی یا کریم بنزما و حتی جورجینیو است.
با این حال ،خبرنگارانی که از کشورهای مختلف در این نظرسنجی شرکت کردند
تصمیم گرفتند که بار دیگر توپ طال را به لیونل سمی اهدا کنند تا این بازیکن
رکوردی دست نیافتنی را در دنیای فوتبال به ثبت رسانده باشد.
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ملی پوش لهستانی بایرن مونیخ جایزه بهترین مهاجم سال  2021را در
مراسم فرانس فوتبال به خود اختصاص داد .این برای اولین بار بود که در
مراسم فرانس فوتبال ،بهترین مهاجم انتخاب شد و لواندوفسکی
نخستین برنده آن در تاریخ بود و امباپه و سوارز رقبای اصلی او
در راه کسب جایزه بهترین مهاجم سال  2021بودند.روبرت
لواندوفسکی در کل رقابتهای باشگاهی سال  2021در
مجموع  48گل به ثمر رسانده و تقریبا ً 15گل بیشتر از
هر بازیکن دیگری در پنج لیگ بزرگ اروپا زده است.

34

مسی  34ساله تابستان اخیر به
دلیل ناتوانی باشگاه بارسلونا
در تمدید ق ـ ــراردادش و بــه خاطر
وجود قانون سقف دستمزدها
ک ــه تــوســط س ــازم ــان اللیگا
وضع شده ،پس از  21سال
مجبور به تــرک بارسلونا
شـ ــد و در ادامــــــــه بــه
پاریسنژرمن پیوست.
رابطه او و خــوان الپورتا
به هم خورده است برای
همین از عدم مالقات این
دو با یکدیگر و بی محلی
مــســی ب ــه الپـ ــورتـ ــا کسی
متعجب نشد.

یامگا و ژستد دور از شرایط آرمانی

استقالل چشم بازار را کور کرد

سینا حسینی کسب چهارمین تساوی متوالی آبیها در لیگ برتر نشان داد
تیم استقالل به تساوی عادت کرده ،اتفاقی که میتواند تبعات ناخوشایندی برای
مجیدی به دنبال داشته باشد.
مجیدی خودش بهتر از هر کسی میداند در فوتبال به بازی زیبا امتیاز
نمی دهند ،بلکه موفقیت در گرو کسب پیروزی و کسب نتیجه است،
دقیقا ًهمان عنصری که تیم مجیدی از رسیدن به آن ناکام مانده و
اگر با همین روال پیش برود ،قطعا ًجایگاه او روی نیمکت استقالل
متزلزل خواهد شد.
خریدهای مجیدی تاکنون هیچ کمکی بــه موفقیت
وی نداشته ان ــد ،ش ــروع توفانی کــویــن یامگا دوام
چندانی نداشت و این بازیکن در حال حاضر جزو
ضعیفترین بازیکنان استقالل به شمار میرود،
عملکرد ناامیدکننده رودی ژستد نیز دغدغه های
هواداران را دو چندان کرده تا مشخص شود با وجود
مانور ویژه کادر فنی استقالل روی پروسه جذب بازیکنان،
آنها خریدهای مقبولی تا به حاال نبودند و اگر با همین رویه
کار ادامــه پیدا کند ،باید شاهد افزایش انتقادها از عملکرد
آنها باشیم ،همان اتفاقی که در حال حاضر نشانه هایی از آن در
اظهارنظر برخی پیشکسوتان مشاهده میشود.
البته خریدهای دیگر مجیدی نیز چندان موفق ظاهر نشدند ،روند
عملکرد بازیکنانی نظیر امین قاسمی نژاد ،جعفر سلمانی و بازیکنان
تازه وارد استقالل نیز تا به اینجای کار به کمک سرمربی آبیها نیامده
تا در آستانه دربی یک بحران بزرگ برای او در ترکیب استقالل به وجود
آید و فشارها از این ناحیه نسبت به مجیدی دو چندان شود.
به نظر میرسد اگر همین روند در ترکیب تیم مجیدی تداوم پیدا کند،
روزهــای نــاآرام بسیاری در انتظار سرمربی استقالل است تا خیلی زود
رؤیایی حضور او روی نیمکت استقالل تمام شود و بحث تغییر و تحول
جدی شود.
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مسی موفق شد  613رأی را از سوی حاضران در این نظرسنجی دریافت
کند که  33امتیاز بیشتر از رابرت لواندوفسکی با  580امتیاز دریافتی
بود .جورجینیو که در جایگاه سوم این ردهبندی قرار گرفت  460امتیاز دریافت
کرده بود که  153امتیاز کمتر از برنده این جایزه بود.
پس از این هافبک ایتالیایی چلسی نیز کریم بنزما قرار داشت که توانست 239
رأی را از خبرنگاران سراسر جهان به خود اختصاص دهد.کریستیانو رونالدو
امسال تنها توانست در رتبه ششم این ردهبندی قرار بگیرد و  178امتیاز کسب
کرد.
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پس از  12سال سلطه بالمنازع بر دنیای جوایز فردی ،توپ طال برای
نخستین بار از سال  2009به بعد به بازیکنی اهدا شده که در خارج از
اللیگا وباشگاهی جز رئال مادرید و بارسلونا توپ میزند.
حتی در  2018که توپ طال به رونالدو و مسی اهدا نشد نیز باز هم
بازیکنی از اللیگا و رئال مادرید به نام لوکا مودریچ بود که موفق
شد آن را دریافت کند.
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مسی پــس از دریــافــت تــوپ طــا گفت :کسب
هفت توپ طال دســتــاوردی بــاور نکردنی است.
هرگز تصور نمیکردم که چنین لحظهای را تجربه
کنم .به کسب هشتمین توپ طال فکر نمیکنم،
بلکه تنها روی موفقیت با تیم جدیدم تمرکز
میکنم .قهرمانی در «کــوپــا آمــریــکــا» بــرای
مــن بسیار مهم بــود و در کسب تــوپ طال
تأثیر بسیار زیادی داشت .این برای من
افتخار بزرگی اســت که نخستین
بازیکن تاریخ پــاری سن ژرمن
ش ــدهام کــه تــوانــســتـهام این
جـ ــایـ ــزه را ک ــس ــب کــنــم.
م ــی خ ــواه ــم ب ــه راب ــرت
لواندوفسکی بگویم
که مبارزه با او باعث
افتخار اس ــت .همه
قــبــول داشــتــنــد که
س ـ ــال گ ــذش ــت ــه تــو
بــرنــده ب ــودی و فکر
مـ ــی ک ــن ــم فــران ــس
فــوتــبــال بــایــد تــوپ
ط ــای خ ــود را بــه تو
بدهد ،زیــرا شایسته
آن هستی و این جایزه
حق تو در سال گذشته
بود.

واکنش پرسپولیس به بدهی  1.3میلیون دالری

بازخواست متخلفان جذب بودیمیر و کالدرون

پرسپولیس در این فصل در حالی با مشکالت مالی مواجه شده که در یک سال
اخیر طلبکاران خارجی باشگاه سرخپوش پایتخت ،بحران عجیبی را علیه باشگاه
به وجود آوردند که منجر به تأخیر در پرداختی به بازیکنان شد.
قرمزها با صدور بیانیهای در این خصوص نوشتهاند« :درخواست
باشگاه از نهادهای مربوط از جمله ســازمــان بــازرســی کل کشور و دیگر
بخشهایی که بنابر وظیفه ذاتی خود ،میتوانند و الزم است به اینگونه
موارد ورود کنند بر این اساس صورت گرفته است که بخش زیادی
از دارایــیه ــای باشگاه و منابع مالی مــحــدود کــه بــا دش ــواری
تأمین میشود ،صرف پرداختهایی شده است که یا ثمری
نداشتهاند یا اصال ًنباید اتفاق میافتادند».
در ادامه با شفاف سازی درباره رقم بدهی آمده است« :از
زمان حضور سید مجید صدری در هیئت مدیره ،فقط در
دو پرونده ماریو بودیمیر ( ۵۶۰هزار دالر) و گابریل کالدرون
( ۷۴۰هزار دالر) در مجموع معادل یک میلیون و  300هزار
دالر را بابت قراردادهایی که بسته شد ،پرداختهایی که در
آن زمان صورت نگرفت و توافقهایی که باید برای جدایی انجام
میشد و نشد پرداخت کرده است .ما درباره عددی نزدیک به
 ۳۸میلیارد تومان فقط برای این دو مورد صحبت میکنیم که
در همین مقطع از چرخه مالی باشگاه خارج شده است .اگر
این ارقام از دست پرسپولیس نرفته بود مشکلی برای پرداخت
مطالبات بازیکنان وجود نداشت .حتی اگر در زمان جدایی این
نفرات ،فقط اقدام برای توافق بر سر جدایی شده بود ،بخش
زیادی از رقمی که گفته شد در اختیار باشگاه باقی میماند و
چه موانع و مشکالتی که با آن از سر راه پرسپولیس برداشته
نمیشد .در پرسپولیس واقعا ًاین باور وجود دارد که بخشی از
خسارتهای وارد شده باید توسط مدیران وقت باشگاه در زمان
وقوع این اشتباهات جبران شود ،چون پرسپولیس مجموعهای
متعلق به مردم است».

پایان هفته هفتم لیگ برتر

پدیده و عادت زشت نبردن

هفته هفتم لیگ برتر با ناکامی دوبــاره پدیده
در خانه و ادام ــه سقوط استقالل در جــدول
حتی بــدون بــازی پایان یافت .دو تیم پدیده و
فجرسپاسی در مشهد به مصاف هم رفتند که
این بازی در پایان با تساوی بدون گل به پایان
رسید.
پدیده این بازی را خیلی خوب آغاز کرد .آنها در
همان پنج دقیقه ابتدایی ،سه موقعیت گلزنی را
خلق کردند ولی درخشش ایمان صادقی مانع از
گلزنی آنها شد .در دقایق پایانی نیمه نخست
نیز ایــن بــار صــادقــی مرتکب اشتباه شــد ولی
بازیکنان مشهدی قدر موقعیت بدست آمده
را ندانستند.در نیمه دوم نیز پدیده تیم برتر
میدان بود .آنها موقعیت های نصف و نیمه ای
را روی دروازه خلق کردند که در مهمترین آنها،
ایمان صادقی توانست ضربه احسان حسینی
را مهار کند .در ثانیه های پایانی بازی ،نزدیک
بود که فجر روی تنها موقعیت جدی خود به گل
برسد که شوت مالیی را میالد فراهانی با واکنشی
دیدنی راهی کرنر کرد.تیم میثاقیان برای ادامه
راه به نظر به شوکی جــدی نیاز دارد چــرا که با
این روند امتیازدهی شاید خیلی زودتر از تصور
همگان غزل خداحافظی را با لیگ برتر بخواند و
تنها سهمیه شرق کشور بسوزد.
دیــروز تیم آلومینیوم اراک در چهارمین بازی
خانگی خود به دنبال کسب چهارمین پیروزی
بود و برای رسیدن به این هدف ،حریفی به نام
ذوب آهــن را مقابل خــود داشــت؛ تیمی که به
صــورت یک در میان ،بــازی هــای خــود را بــرده و
باخته و این هفته نوبت پیروزی اش بود.
شاگردان تارتار که در خارج از خانه موفق نشان
داده بودند ،برای رسیدن به چهارمین برد فصل
کار بسیار دشــواری برابر تیمی داشتند که در
خانه تا کنون نباخته بود .دو تیم در نیمه اول،
بازی پایاپایی انجام دادند و توپی از خط دروازهها
عبور نکرد تا با تساوی بدون گل راهی رختکن
شوند .نیمه دوم با برتری نسبی تیم آلومینیوم
همراه بود و شاگردان خطیبی به دنبال باز کردن
دروازه تیم میهمان بودند .حمالت دو تیم اما در
این نیمه هم راه به جایی نبرد تا بازی با تساوی
ب ــدون گــل بــه پــایــان بــرســد.ایــن تــســاوی و یک
امتیازی که آلومینیوم کسب کرد باعث شد تا
استقالل یک پله دیگر هم در جدول پایین بیاید.
در آخرین بازی هفته هم دو تیم فوالد و تراکتور
به مصاف هم رفتند که در این بــازی به نتیجه
تساوی بدون گل دست یافتند.

◾

◾میثاقیان :اوضاع ناامیدکننده نیست!
اکبر میثاقیان ،سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو
در نشست خ ـبــری پــس از ت ـســاوی ب ــدون گل
تیمش برابر فجرسپاسی درباره روند ناامیدکننده
شهرخودرو توضیح داد :اوضــاع ناامید کننده
نیست ،زمــان میبرد اما تا هفته دهم و یازدهم
شرایط خوبی را در جدول پیدا میکنیم .زمانی که
منبهتمریناتاضافهشدم،همینبازیکنانبودند.
در این بازی هم موقعیت زیادی داشتیم و بازیکنان
هم تمام تالششان را کردند و من از عملکردشان
راضیام .هر روز بهتر می شویم و نباید زیاد نگران
باشیم .من قول نمیدهم اما سیاهجامگان را نگه
داشتم ،پدیده را لیگ یکی کــردم و با ابومسلم
به فینال جام حذفی رسیدم .میخواهم دوران
فوتبالیام را در شهرم تمام کنم و چون ابومسلم
نیست ،با همین تیم این کار را میکنم.

وساطت
بیرانوند برای
بازگشت طارمی
به تیم ملی

دروازهبان تیم ملی
فوتبال ایران گفت:
از آقای اسکوچیچ
خواهش میکنم
اتفاقی رخ بدهد تا
مهدی طارمی زودتر
به تیم ملی بازگردد.
بیرانوند درباره
اختالفاتی که بین
دراگان اسکوچیچ و
مهدی طارمی ایجاد
شد گفت :اینها
مشکالت خانوادگی
است که در تیم ملی
رخ داد .ما بازیکنان
مهدی را دوست
داریم .مهدی خودش
هم دوست دارد به
تیم ملی بیاید و قطع ًا
دوست دارد در جام
جهانی بازی کند.
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در حاشيه

سقوط آزاد
تیمملیفوتبال
ساحلیدر
رنکینگجهانی
آخرین ردهبندی
رنکینگ جهانی
تیمهای ملی فوتبال
ساحلی جهان اعالم
شد .تیم ملی فوتبال
ساحلی کشورمان که
سال گذشته در رتبه
دوم جهان قرار داشت
در رده بندی جدید به
رتبه چهاردهم جدول
رنکینگ جهانی سقوط
کرده است .همانطور
که قبال ًاعالم شده
بود مسابقات جام
بین قارهای که تیم
ملی فوتبال ساحلی
کشورمان نایب قهرمان
این مسابقات شده بود،
هیچ تأثیری در جدول
رنکینگ جهانی ندارد.

