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◾

شنبه  13آذر 1400

◾بچه بازی سرخابی در اینستاگرام!
دو بازیکن پرسپولیس و استقالل که زمانی رابطه
بسیار خوبی داشتند این روزها با هم قهرند و همدیگر
را بالک کردهاند .این دو بازیکن حتی زمانی در یک
خانه باهم زندگی میکردند و رابطه ای بسیار خوب با
هم داشتند ،اما بروز برخی اتفاقات سبب شد تا رابطه
آنها کامال ًخراب شود ،به طوری که حاال همدیگر را
بالک کرده اند .

ستا
رگان ورزش

 28ربیعالثانی 1443

 4دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

شماره 9687

◾اصرار بازیکن مصدوم برای حضور در شهرآورد
فرهاد مجیدی برای این دیدار دو مصدوم دارد که یکی
وریــا غفوری اســت و دیگری آرش رضــاونــد .با وجود
اینکه پزشکان به رضاوند توصیه کردند در دربی بازی
نکند ،اما هافبک استقالل اصــرار دارد در شهرآورد
حــضــور داشــتــه بــاشــد .کــه در صـ ــورت بـ ــازی کــردن
احتمال تشدید مصدومیت و دوری چند ماههاش
وجود دارد.

کوین یامگا

◾

◾کری هنرمندان قرمز و آبی
چندی قبل کامبیز دیرباز در مصاحبه ای گفته بود من
پنج سال پیاپی بــرای نوید محمدزاده کری میخواندم و
قهرمانیهای پرسپولیس را به رخ او میکشیدم .همان طور
کهمیدانیدنویدمحمدزادهیکیازسوپراستارهایسینمای
ایـران است و از طرفداران سرسخت استقالل محسوب
میشود و آن طــور که خــودش گفته بــود همه تالشش را
میکندتابازیهایاستقاللرابهطورمستقیمتماشاکند.

گل محمدی

شنیدهها از اردوی استقالل حاکی
از آن است که درصورت اعالم
پنالتی از سوی داور به سود آبیها،
کوین یامگا پشت ضربه پنالتی
خواهد ایستاد.

سینا حسینی
م ــس ــاب ــق ــه ســنــتــی
اسـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــال و
پ ــرس ــپ ــول ــی ــس را
ب ـ ــه ه ــی ــچ ع ــن ــوان
نمیتوان یک دیدار
عــادی و معمولی تلقی کــرد ،حتی اگر
دو تیم در بدترین حالت ممکن از نظر
امتیازگیری در رقابتها حضور داشته
باشند .جدال آبی و قرمز در اوج هیجان
با حساسیتهای ف ــراوان و یک دنیا
حاشیه عصر امــروز در بدترین زمان
ممکن از نظر اهالی فوتبال در ورزشگاه
خالی از تماشاگر آزادی برگزار خواهد
شد تا نتیجه نود و هفتمین بازی این دو
تیم در تاریخ ثبت شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند برنده
این بازی میتواند تا نیم فصل خودش را
بیمهکند،حتیاگرتمامبازیهایبعدی
خــود را بــا ناکامی پشت ســر بــگــذارد،
اتمسفر حاکم بر این بازی به قدری زیاد
اســت که حتی مدیران دو باشگاه که
سابقه مدیریتی فراوانی در کارنامه خود
به ثبت رساندهاند نیز گرفتار حاشیهها
و کــری خوانیهای مرسوم شدند ،به
همین دلیل حاشیه این بازی به مراتب
پررنگتر از متن است.
کادرفنی هــر دوتــیــم نسبت بــه فصل
گذشته تغییر نــکــرده ام ــا فهرست

بازیکنان دو تیم تغییرات زیادی داشته
از اســتــقــال مــهــرههــای سرشناسی
چــون مهدی قــائــدی ،دیاباته ،فرشید
اســمــاعــیــلــی و ...ج ــدا ش ــدهان ــد و از
پرسپولیس هم احمد نورالهی ،شجاع
خلیلزاده وکنعانیزادگان و شهریار
مغانلو رفتهاند .مجیدی این فصل از
ابــتــدای فصل خــودش هدایت تیم را
برعهده داشت و تیم را با نظر خودش
بست و یحیی گل محمدی هم همین
شرایط را دارد .بنابراین از هر دو مربی
انتظار م ـیرود که بعد از مسابقه اگر
شکست خــوردنــد دنــبــال بهانههایی
مثل مشکالت مالی ،نداشتن زمان ،در
اختیار نداشتن بازیکنان و حتی اشتباه
داوری را بر زبان نیاورند و حرفهای تازه
و فنی بزنند حتی اگر باختند.
اینکه سرمربیان تیمها عادت کردهاند
در نشست خــبــری بعد از مسابقه
بــه جــای صحبت فــنــی ،گ ــزارش بــازی
ارائه میدهند هم جالب است! اینکه
میگویندچندینموقعیتگلزنیایجاد
کردیم ولی نتوانستیم از آنها استفاده
کنیم!خباالنهوادارانبایدچهکنند؟!
بــرای شما گلزنی بکنند؟! این مربیان
هستند که پروسه خلق موقعیت گل را
باید تبدیل به پروژه گلزنی کنند نه اینکه
مدام بگویند فرصتها از دست رفت.
هر دو تیم نسبت به داوریها در هفت

کریخوانی هواداران در شبکههای اجتماعی

آجورلو و صدری در جایگاه تیفوسیها!

هفته ابــتــدایــی لــیــگ بــرتــر معترض
بودهاند .با این حال امیدواریم پس از
شهرآورد مربی و بازیکنان تیم بازنده
از داوری گالیه نکنند و نق نزنند! اصال ً
سرمربیان هر دو تیم تصور کنند که داور
از همین حاال دو پنالتی برای تیمشان
نگرفته اس ــت! پــس بازیکنانشان را
برای برد با دو پنالتی سوخته به میدان
بفرستند چ ــون ه ـ ـ ــواداران حوصله
شنیدن گالیههای تکراری را هم ندارند.
تماشاگران دو تیم میخواهند فوتبالی
زیــبــا و در خ ــور ن ــام بـ ــزرگ شــهــرآورد
پایتختشاهدباشند.
ایـ ــن مــســابــقــه مــتــأســفــانــه ب ــه دلــیــل
وی ــروس کــرونــا بــازهــم ب ــدون تماشاگر
ب ــرگ ــزار مــیش ــود و ســکــوت سکوها
آزاردهندهترین نکته شهرآورد خواهد
بــود .استقالل چهار مساوی متوالی
داشته و  8امتیاز ارزشمند را از دست
داده و شاید پیروزی در این بازی بهترین
فرصت اســت تا ایــن تیم به لیگ برتر
برگردد و دوباره اوج بگیرد.

◾

◾سایر دیدارهای امروز
هــوادار تهران  -نفت مسجد سلیمان
ساعت15
گل گهر سیرجان  -سپاهان ساعت15
استقالل  -پرسپولیس ساعت16
نفت آبادان  -پیکان ساعت16

کنایه سنگین سرمربی استقالل به سازمان لیگ

مجیدی :تیم من بهترین تیم لیگ است

فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از شهرآورد 97گفت :یک روز میخواستم به سازمان لیگ بروم
یکنفرگفتکجامیروید؟بایدفیشبگیرید!منگفتمکاربانکیندارمومیخواهمبهسازمانلیگبروم!
اولین چیزی که میشود گفت این است شهرآورد برای هر دو تیم حساس است.با توجه به وضعیت
یک امتیاز نه به درد ما میخورد و نه به درد پرسپولیس و هر دو تیم برای برد وارد زمین میشوند .نظر
شخصی من این است که تیم من بهترین تیم لیگ است.
متأسفانه وریا غفوری دچار مصدومیت شده و با توجه به بازی
فوقالعادهای که هفته پیش انجام داد شرایط او هنوز مشخص
نیست .دکترهای تیم ما در حال تالش هستند تا او به شرایط بازی
برسد.رضاوندهممصدوماستوهنوزوضعیتشمشخصنیست.
متأسفانه تا ما حرف میزنیم آقایان یک جمله یاد گرفتهاند و
میگویند فرار رو به جلو است .من تیمم باخت نداشته و چهار
تساوی داشته ،سه تساوی ما به جز نفت آبــادان در شرایطی رقم
خ ــورده که تیم ما خــوب کــار نکرد.هیچوقت امکان نــدارد
در عرصه مربیگری دو کــار را انجام بدهم ،اینکه تیمم
نتیجهنگیردبگویمبازیکنمبدبازیکردیاداوربدبود.به
بازیکنانمگفتهامهرنتیجهایکسبشودبرایسرمربی
است و باخت هم مال من است .نمیدانم چرا فوری
میگویندفالنیمیخواهدفرارروبهجلوکند.
در این دو سال که سرمربی استقالل بودم
هیچ زمان در حضور تماشاگران استقالل
تیممنباختهاست.مطمئن
ب ــاشــی ــد اس ـت ـقــال
یعنی ه ــوادار .بروید
ب ـ ـپـ ــرس ـ ـیـ ــد وقـ ـت ــی
از بازیکنان استقالل
انتخاب کنم  50درصد
یخــواه ـنــد بــازیـکــن
مـ 
به خاطر هواداران است .حضور تماشاگر به ما انگیزه دوبرابر
میدهدپسچطورحضورآنهابهنفعمننیست؟.خندهدار
استکهمیگویندنبودهوادارانبهسودمناست.

سرمربی سابق استقالل با انتشار پیامی درباره
شهرآورد نوشت«:سالم بر طرفداران بزرگ
استقالل و پرسپولیس ،میدانم که این مسابقه
خیلی مهم است اما در مرحله اول خواهش میکنم
که دقت کنید و برای کرونا مواظب باشید».

گزارش

هیاهو برای هیچ!

خبر
روز

وینفرد شفر

پزشک پرسپولیس با انتشار یک استوری
نوشت:گل محمدی سرما خورده است.
او دو بار تست داده ولی خدا را شکر کرونا
ندارد .او تمام تالشش را میکند که به بازی
برسد چون یکی از ارکان اصلی تیم است.

شهرآورد 97؛ یک جدال تمام عیار در حیاط خلوت آزادی

◾

◾احتمال اعتصاب سرخها پس از شهرآورد
بازیکنان پرسپولیس بی صبرانه منتظر دریافت پولهای
خود هستند ولی اگر تا روز شنبه این اتفاق رخ ندهد،
بالفاصلهپسازشهرآورد ۹۷علیهمدیرانباشگاهمصاحبه
خواهند کــرد .پرسپولیسیها قصد داشتند اعتصاب
کرده و چند روزی در تمرینات حاضر نشوند اما به سبب
حساسیتبازیشنبهقیداینکاررازدندوحاالمنتظرندتا
در یکی دو روز آینده پولی به حسابشان واریز شود.

چالشکالمیتندوتیزمدیرانآبیوقرمزدرآستانهشهرآورد
یک اتفاق متفاوت برای هواداران این دو باشگاه بود ،هرچند
طبقه روشنفکر فوتبال از این جدال کالمی زیاد استقبال
نکردند و آن را یک شــوی تبلیغاتی توصیف کــردنــد ،اما
ه ــواداران دو تیم به قــدری از ایــن موضوع استقبال کردند که شامگاه
پنجشنبهدرآستانهشهرآوردپایتختشبکههایاجتماعیبهمحلیبرای
تسویه حساب کالمی هواداران دو باشگاه تبدیل شد.
هرچند بازی امروز این دو تیم بدون تماشاگر برگزار می شود ،اما هواداران
به قدری در  48ساعت گذشته به واسطه مصاحبههای مدیران عامل
خود بــرای یکدیگر کری خوانی کردند که فضای شبکههای اجتماعی
همانند اتمسفر سکوهای ورزشگاه آزادی کامال ًرنگ و بوی شهرآورد را
به خود گرفت .مدیرعامل استقالل حاال در نقش یک تماشاگر خود را در
جایگاه تیفوسیهای استقالل میبیند جایی که میگوید من جانم را فدای
استقالل میکنم و از ادبیاتی بهره میبرد که کامال ًهوادار پسند است .در
طرف مقابل مجید صدری هم راه ماندن در پرسپولیس و محبوب شدن
بین سکوها را خوب یاد گرفته است.
مدیرعامل پرسپولیس هم درست مثل همتای استقاللی خود حاال در
جایگاه تیفوسیهاست و آنقدر هوادار پسند حرف میزند که احتماال ًبعد
از جدایی از پرسپولیس حداقل بخشی از هواداران این تیم برای او بغض
خواهند کرد.پیش از این هم البته مدیرانی را داشتیم که میخواستند خود
را به هواداران نزدیک کنند اما توفیقی بدست نیاوردند شاید هم سردار
آجورلوباتوجهبهنزدیکیشهرآوردمیخواستکادرفنیوبازیکنانتیمش
را با ادبیاتی خاص تحریک کند که از چنین جمالتی استفاده و جانش را
فدای استقالل کرد .اینکه او قهرمان نشدنهای استقالل را به مسائل
سیاسی ربط میدهد ادبیاتی کامال ًهوادار پسند است و نشان میدهد که
سردار آجورلو رویه خود را در استقالل انتخاب کرده و میخواهد با همین
رویه کار را ادامه بدهد.
برای دو مدیر مطرح فوتبال ایران نتیجه شهرآورد هم اهمیت زیادی دارد
آنها منتظرند تا تیمشان بازی سال را ببرد و به کرکریهای خود ادامه
دهند ،کاری که شاید خیلیها از مجیدی و گل محمدی یا حتی از بازیکنان
دو تیم انتظار داشتند ،اما خود مدیران وارد میدان شده و کت را از تن کندند
تا با ادبیاتی متفاوت به استقبال بازی سنتی حساس پایتخت بروند.
این اتفاقات نشان میدهد که حتی افراد نظامیو آدمهای بازاری هم وقتی
وارد عرصه فوتبال میشوند ،سعی میکنند همرنگ جماعت شوند ،اما
باید دید در نهایت این طرز تفکر تا کی در پرسپولیس و استقالل جواب
میدهد؟قطعبهیقینایندوباشگاهمطرحوپرطرفدارکشوربهجزادبیات
هواداری به امکانات و ابزار دیگری هم نیاز خواهند داشت.
یحیی نیامد ،خبرنگاران کنفرانس را تحریم کردند

مطهری :ما در زمین حرف میزنیم!

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :مقابل استقالل یک بازی خاص در پیش داریم که در تاریخ ثبت
خواهد شد .همیشه حرفمان را داخل زمین زدیم نه بیرون از آن.
بعدازبازیبانفتمسجدسلیمانودرهفتهایکهگذشتتمریناتخیلیخوبیراانجامدادیموبایدبابت
اینموضوعبهبازیکنانتبریکبگویم.ماگروهیازبازیکنانمبارزوجنگجودراختیار
داریموازداشتنچنینبازیکنانیخیلیخیلیلذتمیبریم.تمرینات
خیلیخوبیداشتیموازهرنظرخودمانرابرایشهرآوردآمادهکردیم.
مطهری در واکنش به درگیری لفظی آجورلو و صدری گفت:
این مسائل زیبا نیست .من خیلی راجعبه این موضوع حرف
دارم اما خودم را وارد این صحبتها نمیکنم .احساس من این
است که حریف از اینکه در این زمان به این موضوع بپردازم،
خوشحال میشود .حرف من این است که ما همیشه حرفمان را
داخل زمین زدیم نه بیرون از آن؛ به گفته یکی از بزرگان
اگر میخواهید خوابهایتان تعبیر شود ،باید ابتدا
از خواب بیدار شوید.
مشکل کوچکی برای کامیابی نیا به وجود
آمد .او باید  MRIبدهد تا ببینیم شرایطش
چگونه خواهد بود.
شـهــرآورد شرایط خــاص خــودش را دارد و این
مسابقه برای هــواداران است .برای آن ها سه امتیاز
این بازی خیلی مهم است و حتی این بازی میتواند
قهرمان را مشخص کند .نمیخواهم زیاد موضوع را
حساس کنم اما سه امتیازش مهم است .مهم تر برای
ما این است که فوتبال قابل احترام و تماشاگر پسند ارائه
دهیم.درستاستکههواداراندرکنارمانیستنداماخودمان
را جای آنها میگذاریم و دوست نداریم که آنها پای گیرندهها
عذاب بکشند .دوست داریم از فوتبال رو به جلو لذت ببرند.
آنها به ما انرژی مثبت میدهند و این حس را ما هم باید با
بازیخوبوسهامتیازشهرآوردبهآنانمنتقلکنیم.

مهدی قایدی
در لباس عربی!

زیر ذرهبین

«بنیادیفر»
قاضیمحافظهکار

حمیدرضا عــرب ســرانــجــام مــوعــود
بنیادیفر به عنوان داور شهرآورد  97انتخاب
شــد؛ داوری شهرکردی که نفر دوم لیست
بینالمللی داوران اســت .ایــن بــرای دومین
بار است که موعود سوت قضاوت این بازی
را در دســت مـیگــیــرد .پیش از ایــن موعود
بنیادیفر در شهرآورد  ۹۱داور بود؛ دیداری
کــه در نهایت بــا گــل دقــایــق پــایــانــی مهدی
عبدی به سود سرخها به پایان رسید.
در آن بــازی علی کریمی هافبک استقالل
کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد .شجاع
خــلــیـلزاده مــدافــع پرسپولیس نیز درگیری
لفظی با داور پیدا کــرد و اعتقاد داشــت که
پنالتی گرفته شده در دقیقه  ۲۶درست نبود؛
آن پنالتی را کریمی از کف داده بود .شهراورد
 ۹۱به واقع با قضاوت موعودی بنیادیفر یکی
از پرحاشیهترین شــهــرآوردهــای چند سال
اخیر بود .حاال این داور که به نظر میرسد برای
تیم پرسپولیس خوش یمنتر است باید برای
دومین بار قضاوت این بازی را در دست بگیرد
و هیچ بعید نیست به واسطه فضای به وجود
آمده او در تالش باشد با سوتهای مکرر بازی
را از تنشهای احتمالی دور کند .در روزهای
حساس لیگ که میزان اعتراض به داوران به
اوج خود رسیده ،داوران لیگ برتر نه هدست
دارند و نه پرچم ویبرهدار!

عکسی از بازیکن
ایرانی االهلی امارات
با لباس عربی منتشر
شد که نشان میدهد
که او کام ً
ال در جو
حضور در این کشور
قرار گرفته است.
مهدی قایدی تابستان
امسال از استقالل جدا
شد تا پیراهن االهلی
امارات را بر تن کند.
قایدی به زندگی در
دوبی عادت کرده
است و عکسی که از او
منتشر شد به خوبی
گویای این است که
در جو حضور در این
کشور قرار گرفته
است .در طول مدت
حضور قایدی بیشتر
از آنکه تصاویر وی در
ورزشگاه ها منتشر
شود ،در بازارهای
دبی دیده شده است!
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ورزش

ویژه
شه
رآورد
در حاشيه

بنیادیفر هــم بــایــد در چنین فضایی بــازی
سرخابیها را قضاوت کند که کارش دشوارتر
خواهدبود.بااینحالانتظاراستبنیادیفربه
دلیل آمادگیاش از پس این بازی برآید .همان
کسی که چند روز پیش ،وقتی احساس کرد به
دلیل نبود  VARموقعیت داوران بینالمللی به
خطر میافتد ،با پیشنهاد ارسال نامه به رئیس
جمهوری سعی کرد صدای داوران را به گوش
رئیسجمهوریبرساند.نامهایکهسروصدای
زیادی به پا کرد و منتقدان زیادی هم داشت.
حــاال امــا مــوعــود پــس از آن نامه جنجالی
فرصت پیدا کــرده تا در حسا سترین بازی
لــیــگ ،خـ ــودش را نــشــان دهـ ــد .ای ــن داور
ش ــه ــرک ــردی ک ــه چــنــد ســالــی اسـ ــت محل
سکونت خــود را بــه پایتخت انتقال داده
است و دبیر ورزش در مدارس است به دلیل
عالقه به ورزش و فوتبال در هنرستان تربیت
بدنی تحصیل میکرد.
در آن زمان به دلیل اینکه با توپ پالستیکی
فوتبال بازی میکردند ،زانوهایش کمی دچار
مشکل شد و به اصرار خانوادهاش فوتبال را
برای مدتی کنار گذاشت .با این حال وقتی
م ــادرش بــه او پیشنهاد داد بــه جــای بــازی
فــوتــبــال مـیتــوانــد داور بــشــود ،از ایــن ایــده
استقبال کرد .موعود بنیادیفر پس از اتمام
دوره متوسطه خــود در کــا سهــای داوری
محمد ریاحی شرکت کرد و مدرک درجه C
داوری خود را گرفت.
بعد از آن هم با قبولی در تست کوپر (دویدن
و آمادگی جسمانی) بیشتر به حرفه داوری
عالقهمند شــد و تصمیم گرفت ایــن کــار را
دنبال کند .او حــاال دومین تجربه خــود در
شهرآورد را سپری خواهد کــرد .دیــداری که
با تنشهای بسیاری مواجه است و روشن
نیست که چه سرنوشتی درانتظارش خواهد
بود .بنیادی فر اما به دوستانش وعده داده
بــه ســادگــی از پــس ایــن بــازی برخواهد آمد
ومشکلی ایجاد نخواهد شد.

شمارش
معکوسبرای
طغیانرشید!
اختالفات رشید
مظاهری و باشگاه
استقالل یا بهتر است
بگوییم فرهاد مجیدی
ارتباطی با امروز و دیروز
ندارد و چندین ماه
است که بروز رفتارهایی
بیشتر از سوی
دروازهبان مغضوب،
زمینهساز لجبازی کادر
فنی با او شده است.
این دروازهبان که به
رفتارهای عجیب و
شتابزده عادت دارد،
کم حاشیهترین و
بهترین روزهای خود را
در ذوب آهن پشت سر
گذاشته است و دو سه
سالی میشود به شکل
خاصی تغییر حالت
داده و حواشی زیادی را
در اطراف خود به جای
میگذارد .مظاهری تا به
امروز سکوت کرده است
و احتماال ًاگر مجیدی
تا شهرآورد روی موضع
خود پا فشاری کند ،این
دروازهبان نیز میتواند
حواشی را برای تیمش
به وجود آورد و اقدام
به انجام صحبتهایی
کند که مدتها به سوژه
اول رسانهها تبدیل
شود و آبیپوشان را به
ستوه آورد.

