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◾

◾

◾ضرباالجل رادو به پرسپولیس

◾پیشنهاد مشروط زنیت برای انتقال آزمون

دروازهب ــان کــروات پرسپولیس به دلیل عــدم دریافت
طلب  200هــزار دالری خــود بــرای مسئوالن باشگاه
ضرباالجل یک هفتهای تعیین کرد .گفته میشود
رادو به خاطر عدم دریافت مطالباتش امکان دارد با
جدایی از پرسپولیس برای همیشه ایران را به مقصد
کرواسی ترک کند.

ستا
رگان ورزش

 26ربیعالثانی 1443

 2دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9686

پیتر بوس سرمربی لیون به هر نحوی میخواهد سردار
آزمــون مهاجم ایرانی زنیت روسیه را در زمستان به
خدمت بگیرد .امــا در مقابل زنیت ایــن پیشنهاد را
میخواهد ارائه کند که آزمون با لیون قرارداد امضا کند
ولــی تا پایان فصل به صــورت قرضی بــرای تیم روسی
بازی کند .

کلودیو تافارال

◾

◾عزت اللهی در بین  10بازیکن برتر لیگ دانمارک

سعید عزت اللهی از سوی اتحادیه فوتبال دانمارک به
عنوان یکی از  10بازیکن برتر در نظرسنجی بازیکن ماه
نوامبر این لیگ قرار گرفته است .هافبک دفاعی تیم ملی
ایران که در ترکیب تیم وایله بولدکالب عملکرد درخشانی
داشته ،پس از فیفادی نیز موفق شد همین روند را ادامه
دهد تا در بین 10بازیکن برتر لیگ دانمارک قرار بگیرد.

فران تورس

گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی ،درباره
خرید فران تورس به بارسلونا هشدار داد.
مدیران سیتی به این سادگی حاضر به
گذشتن از تورس نیستند و عالقه چندانی
به فروش این بازیکن ندارند.

لیورپول به شکل رسمی اعالم کرد اسطوره
فوتبال برزیل یعنی کلودیو تافارل را به
عنوان مربی دروازه بانهای خود انتخاب
کرد.خبری که فوتبال انگلیس را
شگفت زده کرد.

◾

◾ ستارهایران،یکیازپنجبازیکنبرترانتخابیجامجهانی

پنجره اول انتخابی جامجهانی بسکتبال در حالی به پایان
رسیدکهتیمملیکشورماندردوبازیمقابلبحرینبهبرتری
رسید و در صدر جدول گروه خودش قرار گرفت.در پایان این
پنجره ارسالن کاظمی ستاره تیمملی کشورمان یکی از پنج
بازیکن برتر مسابقات بود.کاظمی در این پنجره میانگین۱۲
امتیاز ۲۱.۵،ریباندو ۹پاسوتأثیرگذاری ۳۹رابهثبترساند.

رونالدو

سرمربی منچستریونایتد ممکن است
قانونی را وضع کند که رونالدو دیگر با
خودروهای لوکس به تمرینات تیمش
نیاید .رونالدو کلکسیون خودرویی به
ارزش بیش از  ۲۰میلیون یورو دارد.

رازهای دوئل سرخآبیها درگفتوگوی بادامکی با قدس

سالیق وزیران روی روند استقالل و پرسپولیس تأثیر دارد
جــــواد رســـتـــمزاده
در آســتــانــه درب ــی بــه ســراغ
کاپیتان اسبق پرسپولیس
و پدیده رفتیم تا با یک تیر
دو ن ــش ــان بــزنــیــم.حــســیــن
بادامکی که جزو ستارههای
مهم فوتبال خــراســان در عــرصــه ملی بــوده،
خاطرات جالبی از دربی و دغدغههای عمیقی
برای اوضــاع این روزهــای پدیده دارد که با هم
مرور میکنیم.

◾

◾خودتان را دربی باز میدانید؟
از من دربی بازتر زیاد هستند .در  12دربی بازی
کردم که پر از حادثه و اتفاق بود.

◾

◾شیرینترین و تلخترین لحظات این  12دربی
کدام بود؟

تــلـختــریـنهــایــش دورهای ب ــود کــه زورمـ ــان به
داوریهـ ــا و اســتــقــال نمیرسید و چــهــار بار
شکست خوردیم و شیرینترینش هم بازی
معروف  10نفره 10 ،دقیقه و پیروزی سه بر دو
بود که مثل 6تاییها بعید میدانم تکرار شود.

◾

◾در ب ــازی مــعــروف  3بــر  2بــاد بــه پــرچــم شما
میوزید؟

آن بازی واقعا ًیک حادثه بود .جدای از شرایط
نابرابر تیمها در آن روز تنها چیزی که خوب
یــادم هست حرف دنیزلی است که مثل یک
پیشگو همان داخل رختکن به ما گفت در این
بازی نمیبازیم و نتیجه را ذخیره هایی که به
زمین میروند مشخص میکنند .زاید به زمین
رفت گل زد و من رفتم و پاس گل دادم.

◾

◾اصال ًزمان دنیزلی دوران طالیی فوتبال شما
بود .دلیلش چه بود؟

میباختیم امــا تماشاگر از شکل بــازی ما
راضــی بــود .دنیزلی واقــعــا ً در آن ســا لهــا با
دســت خالی در پرسپولیس تحسین همه
را برانگیخت.

◾

◾در آن دربی وقتی تعویض شدید ،دنیزلی چه
نکتهای به شما گفت؟

وقتی میخواستم وارد زمین شوم بازی دو بر دو
بود.دنیزلی گفت وظیفه اصلی ات حفظ همین
نتیجه است .چون استقاللیها میکشند جلو،
باهوش باش و موقعیتسازی هم بکن.

آق ــای دنــیــزلــی واقــعــا ًســرمــربــی بــزرگــی بــود و
میدانست باید از هر بازیکنی چه توقعی
داشته باشد.بازیکن هم به درک متقابلی از
او میرسید و میبینید که هنوز هم زیباترین
ب ــازیه ــای پــرســپــولــیــس در زم ــان
دنیزلی اتفاق افتاده.
همان زمان هم

◾

◾پیشبینی شما با توجه به شرایط دو تیم برای
این دربی چیست؟

دو تیم در شــرایــط آرمــانــی نیستند .درســت
اســت کــه ب ــاالی ج ــدول ق ــرار دارن ــد امــا شکل
بازیهایشان دلچسب نیست .استقالل خوب
شروع کرد و پرسپولیس بد .به همین دلیل فکر
نکنم دربی چنگی به دل بزند.

◾

با هفت بازی دو امتیاز و یک گل زده اگر همین
امروز فکری به حال این تیم نشود در نیم فصل
سقوطش قطعی میشود .ضمن اینکه تا به حال
پدیده با تیمهای هم رده خود بازی داشته و نتیجه
نگرفته از این به بعد باید با تیمهای قدرتمندتر
بازی کنند که کارشان خیلی سخت است.

◾

◾

◾مشکل کار کجاست؟

اص ــا ًمــنــظــورم ایــن نــبــود .تیم مــا آن سالها
بنا به دالیــل مختلفی از هر نظری نسبت به
استقالل ضعیفتر بود .آنها کلی امکانات و
پول و بازیکن داشتند و ما حتی از نظر مالی
هم مشکل داشتیم.آن زمان بهترین بازیکنان
ایــران در استقالل جمع شــده بــودنــد .با این
حال خودم معتقدم در دو بازی میتوانستیم
بازنده نباشیم .در این دو بازی داوریها خیلی
منصفانه نبود.

لــجــبــازی .متأسفانه مسئوالن و مالکان تیم
بنابه دالیــلــی در حــال لجبازی بــا خــودشــان و
مشهدیها هستند.هیچ وقــت یــادم نمیآید
تیمهای مشهدی در بدترین حــالــت هــم در
خــارج از اســتــان تمرین کــرده باشند .مگر در
مشهد زمین تمرین نیست و یا امکانات شهری
اینقدر ضعیف است که تیم را در تهران تمرین
میدهند و برای مسابقه به مشهد میآورند؟
جالب است که آنجا برای زمین تمرین پول نقد
میدهند اما در مشهد دنبال زمین مجانی برای
تمرین هستند و نمیتوانند یا نمیخواهند
مشکالت تیم را حل کنند تا تیم سقوط کند.
به همین دلیل هم نه بازیکنان خودشان و نه
مسئوالن اعتمادی به آنها ندارند.

◾

◾چرا استقالل و پرسپولیس با عوض شدن
دولتها شرایطشان اینقدر متفاوت میشود؟

سالیق رنگی وزیران کامال ًروی روند استقالل و
پرسپولیس تأثیر دارد .آنها اگر حتی به طور
مستقیم دستوری هم برای کمک و یا تضعیف
تیمها ندهند بــاز تمایالت رنگی شــان سبب
میشود باشگا هها تحت تأثیر قــرار بگیرند.
آن سا لهای شکست بــاد خیلی به پرچم ما
نمیوزید.

◾

◾این تیم سقوط کند خراسان رضوی میتواند
نمایندهای دیگری به لیگ برتر بفرستد؟

در این استان اگر همه دست به دست هم دهند
حتی در آسیا هم نماینده خواهیم داشت.

کالیدوکولیبالی:

مبارزه با نژادپرستی پایانی ندارد
نــژاد پرستی یکی از معضالتی بــوده که در
سالهای اخیر فوتبال اروپــا و به خصوص
ایــتــالــیــا بــا آن درگــیــر بـ ــوده اسـ ــت .کالیدو
کولیبالی ،ستاره سنگالی ناپولی ،یکی از
بازیکنانی بــوده که با ایــن مشکل دســت و
پنجه نرم کرده است؛ آخرین بار در جریان
دیدار فیورنتینا و ناپولی بود که هواداران تیم
میزبان شعارهای نژادپرستانه زشتی را علیه
کولیبالی سر دادند که ناراحتی شدید او را
در پی داشت.
کــالــیــدو کولیبالی ح ــاال در جدیدترین
صــحــبـتهــای خ ــود بــه اتــفــاقــات بــازی
فیورنتینا و ناپولی اشــاره کرده
و مـ ـیگ ــوی ــد« :پ ـ ــس از
آن ح ــادث ــه در ب ــازی
فیورنتینا و ناپولی
مـــــــــن دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
توسکانی مطالعه
کــردم و میدانم
که ایــن منطقه
فــوق الــعــادهای
ب ــرای فرهنگ
و هــنــر اســت.
مــن بــه دنبال
عذرخواهی از
مردم فلورانس
و ت ــوس ــک ــان ــی
ن ــی ــس ــت ــم .مــن
پ ـ ـ ــی ـ ـ ــامه ـ ـ ــای
ه ــم ــب ــس ــت ــگ ــی

◾

◾از داخل رختکن پس از بازی بگویید؟
عین خــواب میماند .واقــعــا ً نمیدانستیم از
خوشحالی داری ــم چکار میکنیم .هرکسی
را میدیدیم بغل میکردیم .هــوادارانــمــان از
اســتــادیــوم بــیــرون نمیرفتند تــا مــا از رختکن
بیرون بیاییم.

◾بــرســیــم بــه پــدیــده .ای ــن تــیــم در لــیــگ برتر
میماند؟

◾در تمام آن چهار بازی که به استقالل باختید
داور را مقصر میدانید؟

زیــادی از طرف هــواداران و باشگاه فیورنتینا
دریافت کــردم ،بنابراین میخواهم از آنها
تشکر کنم».
کولیبالی در ادامه گفت« :این جایی است
کــه مــا باید دوب ــاره شــروع کنیم و بــا هــم به
مبارزه با نژادپرستی بپردازیم .نژادپرستی
هنوز در جامعه پراکنده اســت و به خاطر
ایــنــکــه مـــن ایــــن بــســتــر را دارم،
میخواهم با آن مبارزه کنم ،زیرا
افراد زیادی هستند که آنقدر
خ ـ ــوش ش ــان ــس نــیــســتــنــد
ک ــه در مــوقــعــیــت م ــب ــارزه
بــا نــژادپــرســتــی بــاشــنــد .من
میخواهم به آن مردم صدایم
را برسانم.برای من بسیار
مهم است ،من همیشه
به عنوان یک بازیکن و به
عنوان یک مرد این کار را
انجام خواهم داد ،حتی
زمانی که دوران فوتبالم
به پایان رسیده باشد».
گفتنی اس ــت بــا وجــود
شهــا دراروپ ــا
تـمــام تــا 
امـ ـ ــا ه ـ ـنـ ــوز مـعـضــل
نژادپرستی بسیاری
از بازیکنان را اذیت
میکند و یــو فــا در
اینبیننتوانسته
ک ـ ـ ــار مــفــی ــدی
انجام دهد.

کاپیتان سرخها همچنان درگیر مصدومیت

سیدجالل غایب دربی

کاپیتان پرسپولیس با توجه به مصدومیت
قــادر بــه همراهی ایــن تیم در دربــی روز شنبه
نخواهد بود.
سیدجالل حسینی که به دلیل مصدومیت در
دو بازی اخیر پرسپولیس غایب بوده است ،به
بازی دربی نیز نخواهد رسید تا یحیی به دنبال
سود بردن از دیگر بازیکنان تیمش در این پست
حساس باشد.
باسابقهترین بازیکن لیگ برتر
در فــص ــل ب ـی ـســت و یــک ــم که
پ ـراف ـت ـخــارتــریــن بــازی ـکــن ایــن
رقابتها نیز محسوب میشود،
ط ــی دو هـفـتــه اخ ـیــر ب ــه دلـیــل
مصدومیت در شرایط حضور
در ترکیب ایــن تیم قــرار
نداشته اســت و علی
ن ـع ـم ـتــی و ف ــرش ــاد
فرجی از سوی یحیی
گــل مـحـمــدی ب ـرای
پست قلب دفاعی
مـ ــورداس ـ ـت ـ ـفـ ــاده
ق ــرار گرفتهاند .دو
مــدافـعــی کــه البته
تــوانـسـتـهانــد برابر
نفت آب ــادان و نفت
مسجدسلیمانمانع
از بــاز شــدن دروازه
سرخپوشان شوند
و دو کلین شیت به
نــام ایــن تیم ثبت شده

خبر
روز

اس ــت .بــا ایــن حــال تجربه ب ــاالی سیدجالل
حسینی کــه سابقه گلزنی در دربــی را نیز در
کارنامه داشته ،میتوانست در این بازی حساس
برابر شاگردان فرهاد مجیدی کمک بزرگی به
سرخپوشان باشد.
تالش کادرپزشکی برای اینکه شرایط این بازیکن
را تا روز دربی مورد ارزیابی و آماده سازی قرار دهند
ادامــه دارد اما بعید به نظر میرسد سیدجالل
حسینی شرایط همراهی ایــن تیم را طی 72
ساعت مانده به دربی را بدست بیاورد و باید او را
غایب بزرگ سرخپوشان در جدال با استقالل
دانست.باتوجهبهغیبتسیدجاللحسینی
باید دید بازوبند کاپیتان پرسپولیس
نیز در دیــدار مقابل استقالل
بــه کـ ــدام بــازی ـکــن خــواهــد
رس ـیــد .ام ـیــد عالیشاه،
کــم ــال کــام ـیــابــی ن ـیــا و
وحید امیری به ترتیب
کاپیتا نهای دوم تا
چهارم پرسپولیس
م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوب
یشـ ـ ــونـ ـ ــد و
مـــ 
عالیشاهنیزالبته
در بـ ــازی قبلی
مـ ـق ــاب ــل نـفــت
مسجدسلیمان
بـ ـ ـ ـ ـ ــه دل ـ ـ ـیـ ـ ــل
م ـصــدوم ـیــت ایــن
ت ـیــم را ه ـمــراهــی
نکرد.

موعود بنیادیفر
داور دربی شد

زیر ذره بین
پدیده در تهران تمرین میکند

نساجی در مشهد
میزبانحریفان؟

حمیدرضاعرب اتفاقهای عجیب و نادر
در این فصل لیگ برتر گویا تمامی ندارند .بعد
از اینکه استادیوم آزادی اجازه بازی به سرخها را
نداد حاال شنیده میشود باشگاه نساجی که این
فصل به دلیل بازسازی استادیوم خانگی باید در
شهرهای دیگر میزبان باشد ،درخواست داده
تا در مشهد بازیهای خانگیاش را برگزار کند.
بعد از دیــدار هفته ششم لیگ برتر و تقابل
نساجی و پیکان در زمــیــن شــهــدای ســاری،
ســاکــت الــهــامــی بــه مــدیــران بــاشــگــاه نساجی
تأکید کرد که دیگر او تیمش را در زمین ساری به
میدان نمیفرستد و تا زمان آماد هشدن ورزشگاه
شهید وطنی قائمشهر ،مدیران باشگاه به فکر
تأمین زمین مسابقه در شهر دیگری باشند،
چرا که زمین چمن شهدای ساری فاقد کیفیت
الزم است.
حاال برای هفته هشتم شاگردان ساکت الهامی
باید مقابل پــدیــده در مسابقهای خانگی به
میدان بروند ،رایزنی مدیران نساجی برای تأمین
ورزشگاه در تهران نتیجهبخش نبود تا آ نها
یک تصمیم عجیب و جالبتوجه را بگیرند.
ایزد سیفهللاپور مدیرعامل باشگاه نساجی
در نــامـهای به ســازمــان لیگ خبر از میزبانی
تیمش در مشهد و ورزشگاه امام رضا(ع) داد.
با این وصف ،اگر شورای تأمین استان خراسان
موافقت کند ،در اتفاقی عجیب و جالبتوجه
نساجی در هفته هشتم در مشهد از پدیده
میزبانی خــواهــد ک ــرد! اتفاقی کمسابقه در
فوتبال ای ــران .بــدو نتــردیــد کیفیت مناسب
چمن ورزشگاه امام رضا(ع) میتواند به سبک
فوتبالی نساجی کمک کند و باید دید در این
ورزشــگــاه شــاگــردان الهامی چه نمایشی را از
خود مقابل حریف مشهدی خواهند گذاشت.
حیدری ،دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی
ضمن تأیید ایــن خبر گفت« :نامه به دست
ما رسیده و ما برای کسب تکلیف از اداره کل
ورزش و جوانان و همچنین شورای تأمین استان
نامه را ارجاع داده و منتظر تصمیم هستیم.
وی این اقــدام نساجی را با توجه به نداشتن
زمین خانگی قانونی دانست و گفت مشکلی
از این بابت وجود ندارد فقط نظر شورای تأمین
اســتــان بــرای پــذیــرش ایــن درخــواســت تعیین
کننده است».
تأسفبار اینکه پدیده با توجه به چالش هایی که
برای خودش به وجود آورد در اقدامی عجیب
تمریناتش را به تهران برده و حاال برای برگزاری
مسابقه یکشنبه هفته آینده مقابل نساجی
دوباره باید به مشهد سفر کند و اینبار در قامت
تیم میهمان مقابل نساجی به میدان برود!

خبر

بازگشت جودوکار
پناهنده به ایران

آرش آقــایــی دارن ــده چندین م ــدال رنگارنگ
در مسابقات جــودو قهرمانی کشور و مدال
برنز مسابقات جوانان قهرمانی آسیا ،بنا به
دالیلی نزدیک به دو سال برای تیم ملی جودو
کشور آذربایجان مسابقه داد ،اما سرانجام با
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو
دیـ ــدار ک ــرد و تصمیم گــرفــت تــا از ای ــن پس
زیــر پــرچــم کــشــورمــان و ب ــرای تیم ملی جــودو
مسابقه دهد.
آرش آقایی گفت :بنا به مشکالتی که برای
من در آن مقطع پیش آمده بود ،ناچار شدم
به مــدت دو ســال بــرای تیم ملی جــودو کشور
آذربایجان مبارزه کنم .اما سرانجام تصمیم
گرفتم برای آینده خود برنامه ریزی دقیقتری
کــنــم .از امـ ــروز در خــدمــت تــیــم مــلــی جــودو
کشورمان خواهم بود و در مسابقات بینالمللی
با لباس تیم ملی جودو ایــران و زیر پرچم سه
رنگ کشورعزیزمان مبارزه خواهم کرد.

موعود بنیادی فر از
سوی کمیته داوران
به عنوان قاضی
دربی  ۹۷انتخاب
شد.این تصمیم
قابل پیش بینی در
حالی رسمی شده
که بنیادی فر سابقه
قضاوت در دربی را
دارد و حاال برای
دومین بار این بازی
مهم را قضاوت
خواهد کرد .دربی
روز شنبه  13آذر
برگزار میشود.
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ورزش

در حاشيه

سرخ آبیها
حریفانشان در
جام حذفی را
شناختند
قرعه کشی مرحله
یک شانزدهم نهایی
جام حذفی فوتبال
دیروز در ساختمان
سازمان لیگ فوتبال
بدون حضور نمایندگان
باشگاهها برگزار شد.
بر این اساس و در
مهم ترین بازیها
استقالل تهران میزبان
نود ارومیه خواهد
بود ،پرسپولیس نیز
میزبان ویستاتوربین
تهران است ،پدیده
در مشهد به مصاف
استقالل مالثانی
خواهد رفت ،سپاهان
با ستارگان اورکی ،فوالد
با شهرداری نوشهر،
گل گهر با شهرداری
آستارا و تراکتور با مس
رفسنجان بازی
خواهند کرد.

