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◾

◾محرومیت قلعهنویی تعلیق شد
مسئوالن باشگاه گلگهر سیرجان با توجه به پایان
نیمی از محرومیت سه ماهه امیر قلعهنویی ،خواستار
تعلیق ادامــه محرومیت سرمربی گلگهر شدند که
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با این درخواست
موافقت کرد .به این ترتیب قلعهنویی دیروز در دیدار
تیمش با سپاهان در هفته هشتم لیگ برتر روی نیمکت
گلگهر نشست.

 29ربیعالثانی 1443

 5دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9688

◾

◾اخباری بهترین دروازهبان ACL
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCهفته گذشته از
کاربرانش خواست تا بهترین دروازهبــان مسابقات لیگ
قهرمانانآسیا 2021راانتخابکنند.باپایانمهلتشرکت
درایننظرسنجی،محمدرضااخباریدروازهبانتیمتراکتور
ایران 54.91درصدآرایمخاطبانرابدستآوردودرجایگاه
نخستایستاد.اخباریدرهفتدیداربهمیدانرفتودر
پنجمسابقهتوانستدروازهخودرابستهنگهدارد.

سیمون کیائر

ستا
رگان ورزش

◾

◾تداوم صدرنشینی پورتو با درخشش طارمی
بامداد دیروز تیم پورتو در چارچوب هفته سیزدهم لیگ
برتر پرتغال میهمان پورتیموننسه بود و با نتیجه  3بر
صفر پیروز شد تا به صدرنشینیاش ادامه دهد .پدرو
میشل ( - 45بازیکن حریف) ،ویتینها ( )70و اوتاویو ()75
زننده سه گل پورتو بودند .گل سوم این تیم روی پاس
طارمی بدست آمد .مهدی طارمی در این بازی حضوری
کامل در ترکیب پورتو داشت.

آنخل دیماریا

اینتر در اقدامی قابل قدردانی پیامی
را برای سیمون کیائر ،مدافع مصدوم
میالن ،منتشر کرد.
او به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط
صلیبی تا  6ماه خانه نشین است.

 90دقیقه آگهی بازرگانی!

جـــــــــــــواد
رســـتـــمزاده
هـ ــفـ ــتـ ــه ه ــش ــت ــم
رق ــابــته ــای لیگ
بـ ـ ــرتـ ـ ــر ب ـ ـ ــا آت ـ ــش
ب ـ ـ ـ ــازی گـ ـ ــل گــهــر
و توقف استقالل و پرسپولیس در
شــهــرآورد 97آغــاز شــد .در ایــن بازی
که از نظر فنی بسیار نازل بود دو تیم
جز چند صحنه بیرمق نتوانستند
خطر جــدی روی دروازه هــم ایجاد
کنند .در بــازی حساس دیــروز که با
قــضــاوت بــنــیــادیفــر آغ ــاز شــد ،همه
چیز تحت تأثیر جنجال تبلیغات
محیطی بــود که استقالل برنده آن
شد .این برای ششمین بار متوالی بود
که شهرآورد بدون حضور تماشاگران
در استادیوم برگزار می شد که البته
تماشاگران با ایــن قیمتهای باالی
بلیت و بازی سطح پایین از غیبتشان
خیلی ناراضی نیستند .ترس بیش از
حد دو سرمربی -اعتراض فــراوان دو
تیم -سوتهای ممتد و خستهکننده
داور و قابل پیش بینی بودن تغییرات،
نتیجه اش فقط گرفتن وقت میلیون
هــا ه ـ ــوادار ب ــود .ام ــا مــجــیــدی و گل
محمدی بــرخــاف ه ـ ــواداران از این
تساوی ناراضی نبودند .یحیی از این

بازی که میهمان بود سالم بیرون آمد
و مجیدی در صورتی که نبرد سنتی را
می باخت احتماال ًباید چمدانش را
جمع می کرد .هرچند که پنج تساوی
پشت سر هم صــدای تیفوسیهای
استقالل را درآورده اســت.آنهــا در
حالی کــه شــروع خوبی داشتند اما
با  10امتیازی که از دســت داده اند
سقوط آزاد داشتند ،ایــن در حالی
است که قلعه نویی در روز بازگشتش
ت ــوان ــس ــت گـ ــل گ ــه ــر را بـ ــا تــحــقــیــر
 4بــر  2سپاهانی هــا بــا  16امتیاز به
صدر جــدول ببرد .سپاهان با وجود
تفاضل بــرابــر ،بــه دلیل قــانــون بــازی
رودررو به رتبه دوم سقوط کرد.
تقابل تیمهای هوادار و نفت مسجد
سلیمان برندهای نداشت .پیروزی در
این تقابل  6امتیازی هدف هر دو تیم
به شمار می رفت و عنایتی و کمالوند
در پی هر سه امتیاز برای کنده شدن از
قعر بودند که تیرشان به سنگ خورد.
نــفــت صــفــر -پــیــکــان صــفــر .ای ــن هم
نتیجه مساوی دیگری بود که پیکان را
در سراشیبی قرار داد.

◾

◾گلمحمدی :داور جریان بازی را به
سمت استقالل عوض کرد

گـ ـلم ــح ــم ــدی پـ ــس از شـ ــهـ ــرآورد

گــفــت :بـ ــازی ج ـ ــانداری را دیــدیــم و
بیشتر بــازی در اختیار پرسپولیس
ب ــود .موقعیتهای خــوبــی داشتیم
و میتوانستیم استقالل را ببریم.
حتی در نیمه دوم در زمین حریف
فرصتهای خوبی داشتیم .در چند
صحنه اتفاقاتی افتاد که داور جریان
بــازی را به سمت حریف عــوض کرد.
در مجموع بازی سختی برای قضاوت
داور بود .بازیکنان ما ریتم مسابقه را
کنترل کردند و توانستیم موقعیتهای
خوبی ایجاد کنیم ،اما متأسفانه از دو
سه فرصت خوب استفاده نشد.

◾

◾اگر مشکل من هستم میروم
فرهاد مجیدی پس از بازی اظهار کرد:
غیر از صحنه دقیقه  87بازی صحبت
دیگری ندارم .اگر فردا پیشکسوتان و
رسانههای وطنی نمیگویند فرار رو به
جلو ،پنالتی ما دیده نشد .بازی قبل
دو پنالتی ما را نگرفتند این بــازی هم
یک پنالتی را نگرفتند .اگــر با فرهاد
مجیدی مشکل دارنــد بگویند بروم.
نمیدانم داور در دو قدمی چگونه این
صحنه را پنالتی نگرفت؟ مــن از 60
متری آن صحنه را دیدم .چگونه داور
ندید؟جان مادرتان  VARرا به فوتبال
ایران بیاورید.

سرمربی تیم ملی بسکتبال:

آسمان خراشهای ایران روبه رشد هستند

ســرمــربــی تیم ملی بسکتبال
گفت :ما از نقطه صفر شروع
کردهایم و به نظرم در بازی دوم
برابر بحرین شرایط بهتری را
تجربه کردیم.
مصطفی هاشمی توضیح داد :یــک تیم
نیز باید مسیر صعودی را طی کند و شما
هم این رشد را لمس کنید .فکر میکنم در
بــازی دوم به ثبات بهتری رسیدیم ،هرچند
که ایــن ثبات همچنان با آن چیزی که فکر
میکنیم خیلی فاصله دارد .به نسبت بازی
اول ثبات بهتری داشتیم و امیدوارم
با کمک تمام خانواده بسکتبال این
روند صعودی ادامه داشته باشد و
شرمنده خانواده بسکتبال نشویم.
او درباره انتقاداتی که بهخاطر
سینا واحـ ــدی صــورت
مـ ـ ـیگ ـ ــرف ـ ــت نــیــز
تـ ــوضـ ــیـ ــح داد:
پیش از ایــن نیز
بــســیــار شفاف
گفته بــودم که
فـ ــدراسـ ــیـ ــون
ص ـ ـ ــاح دیـ ــد
او در ایـ ــن
پ ـ ــن ـ ــج ـ ــره ب ــه
دلــیــل مسائل

انضباطی نباشد و جزئیات را هم فدراسیون
بهتر میتواند توضیح دهد .توانستند بنده را
در این مورد قانع کنند که بهتر است او نباشد.
اما اگر از نظر فنی صحبت کنیم ،سینا جایی
تمرین میکند که مربی بسیار خوبی دارد ،اما
سینا باید با پست خودش کنار بیاید .او فعال ً
بین پست یک و دو در تردید است .وقتی در
یک پست جا افتاد میشود با عملکردهای
دیگر هم پستهایش را مقایسه کــرده و در
مــورد دعــوت یا عدم دعوتش تصمیم گیری
کرد.
هاشمیدرموردعملکردمهدیکامرانینیز
توضیح داد :ما مدتها بود که در پست
یک مشکل داشتیم .در این پست به
تجربه و سازماندهی تیمی نیاز داشتیم
که برای همین مهدی دعوت شد .او تا
جایی که در توانش بود تالشش را
کرد و از بقیه بازیکنان هم راضی
بــودم .امیدوارم به جایی برسیم
که تیم به ثبات برسد.
او در ادام ـ ــه گــفــت :تــیــم ملی
بسکتبال برای همه ماست.
دور جدید تمرینات تقریبا ًاز روز
 ۲۱بهمن آغــاز میشود ،تا ســوم و
ششم اسفند ماه در تهران برابر
قــزاقــســتــان و ســوریــه بــه مــیــدان
برویم.

خبر
روز

آنچلوتی

ستاره سابق رئال مادرید ،میگوید
در آستانه پیوستن به بارسلونا قرار
داشته است« .در آستانه پیوستن به
بارسلونا بودم و تنها دلیلش این بود که
میخواستم در کنار مسی باشم».

در روز آتش بازی قلعه نویی ،شهرآورد مساوی شد

◾

◾روز سرنوشت ساز برای پدیده
هفته هشتم لیگ برتر امــروز از ساعت  15پیگیری
میشود که نساجی میزبان پدیده است.
ذوب آهن از مــس رفسنجان پــذیــرایــی مــی کند.فجر
سپاسی و فوالد به دیدار هم می روند
و تراکتور وآلومینیوم اراک با هم مصاف می دهند.
پدیده اگر امــروز هم امتیاز از دست دهد باید منتظر
تصمیمهای جدید در این تیم باشیم.

سرمربی رئال به کیلیان امباپه
توصیه کرد به رئال مادرید ملحق
شود«.کودکان باید رؤیاهای شان
را تعقیب کنند .امباپه هم باید
رؤیاهایش را در رئال پیدا کند».

فوتبالجهان
رسوایی در تورین

یووه و رونالدو قانون را
دریبل زدند؟

تحقیقات درباره اسناد مالی و حسابرسی یوونتوس به مدارک محرمانه
درباره کریستیانو رونالدو ،ستاره سابق این تیم ،رسیده است.
چند روز قبل روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت اعالم کرد دادستان
عمومی تورین ممکن است به عنوان بخشی از تحقیقات درباره جعل
اسناد مالی یوونتوس سؤاالتی را از رونالدو مطرح کند.
به نظر میرسید رونالدو ممکن است اطالعات یا دخالتی در مسائل
مالی مطرح شده که نیاز به تحقیق دادستانی دارد داشته باشد.
حاال اخباری در این باره در رسانههای ایتالیایی منتشر شده که توافقی
محرمانه بین این فوق ستاره پرتغالی و بانوی پیر صورت گرفته ،اما
دادستان هنوز واکنشی به این اسناد و شایعات نشان نداده است.
بررسی یکی از مکالمات تلفنی نشان دهنده اسنادی محرمانه است
که از نظر تئوری نباید وجود داشته باشد و ممکن است از نظر مقامات
قضایی نشانه جعل سند در حسابرسیهای یوونتوس باشد.
گفته میشود مقامات دولتی هنوز به دنبال این سند محرمانه هستند
که میتواند به افزایش جعلی سود مالی اشــاره داشته باشد و برای
ایجاد درآمد ساختگی به کار رفته باشد تا به جای اعالم واقعی ضرر
 240میلیونی ،ضرر  209میلیونی در حسابرسی ساالنه اعالم شود.
آنها همچنین با کمک این سند میزان دارایی خود را به جای 2میلیون،
 29میلیون یورو اعالم کردند.
روزنامه کوریره دی تورینو مکالمه بین فدریکو کروبینی ،مدیر ورزشی
باشگاه ،با چزاره گاباسیو ،مدیر دفتر قضایی ،را در تاریخ  23سپتامبر
 2021در این باره منتشر کرده است.
به نظر میرسد این سند معروف درباره رونالدو ،بازیکن سابق یونتوس
است که در تابستان از این تیم جدا شده و به منچستریونایتد ملحق
شد و دادستانی ایتالیا برای یافتن آن به مقر اصلی یووه و خانه گابیاسو
رفته است.
حاال دفتر دادستانی دستور جمعآوری تمامی اسناد مالی ،غیرمالی،
بانکی و مکاتبات مربوط به انتقال رونالدو به منچستریونایتد را صادر
کرده و تعداد افراد مظنون در این پرونده به هفت نفر رسیده است.
یوونتوس به این متهم شده که ارزش مالی فروش او به منچستریونایتد
به قیمت  15میلیون یورو را به شکلی دور از واقعیت اعالم کرده است.
اما مقامات دولتی هنوز موفق به یافتن سند محرمانه و استفاده از آن
برای اثبات این موضوع نشدهاند و به بررسیها و بازجوییهای خود
ادامه میدهند.

زیر ذره بین

روزنامه آس نوشت

حجاب برگ برنده زنان
ایران در هندبال جهان

حضور تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات
قهرمانی جهان اسپانیا یک پیروزی است ،آنها
بــا حجاب اســامــی در ایــن مسابقات حاضر
شدهاند که این حجاب آنها را از دیگران متمایز
میکند.
بــه نقل از آس ،تیم ملی هندبال زن ــان ایــران
نخستین حضورش در مسابقات قهرمانی زنان
جهان را با حجاب اسالمی پشت سر میگذارد.
این تیم تنها  ۱۳سال از حضورش در مسابقات
بینالمللی گذشته و با چهارمی در مسابقات
آسیا جــواز حضور در اسپانیا را بدست آورده
است.
در مسابقات قهرمانی جهان که  ۳۲تیم حضور
دارند ،انتظار میرفت تیمهای دیگری نیز حضور
داشته باشند امــا ایــن افتخار متعلق به ایــران
اس ــت .تیمی جــدیــد کــه اولــیــن حــضــورش در
قهرمانی آسیا به سال  ۲۰۰۸میالدی برمیگردد
و اکنون بعد  ۱۳سال جزو بهترین تیمهاست.
ملیپوشان هندبال ایران در نخستین مسابقه
با لباسهای معمولی و جوراب شلواری سفید
در زیر شلوارک که تمام ساق پای آنها پوشیده
باشد حاضر شدند .آ نهــا همانند بازیکنان
برخی دیگر از تیمها روسری داشتند و بازی خود
را با حجاب انجام دادنــد که این حجاب ،آنها
را از دیگران متمایز میکند .در طول بازی هیچ
اعتراض یا اتفاقی رخ نداد و همه چیز به روال
عادی انجام شد.
بــرای ایرانیها حضور در اسپانیا یک پیروزی
است .آنها از قبل میدانستند که نروژ یا رومانی
از امکانات بهتری بــرخــوردار و شرایط بهتری
دارن ــد .آنهــا از قبل برنامه خــود را بر پیروزی
مقابل قــزاقــســتــان متمرکز ک ــردهان ــد .ای ــران و
قزاقستان چهار بازی بینالمللی انجام دادهاند
که قزاقستان برنده این دیدارها بــوده اما رفته
رفته ایران تعداد گلهای خورده خود را کاهش
داده است.
در دیدار ایران و رومانی مینا وطن پرست ستاره
زمین بــود .او  ۳۲ساله اســت و یــک متر و ۶۸
سانتی متر قد دارد .او در بــازی مقابل رومانی
بیش از نیمی از گلهای تیمش را به ثمر رساند.
او در این دیدار از  ۹شوتش  ۶گل را به ثمر رساند.

گزارش ویژه

صدای هواداران بلندتر شد

هشدار به مجیدی

انتقاد نوروزی از چرخه انتخابی تیم ملی

کارهای بنا نمایشی است

دارنـ ــده م ــدال هــای طــای جهان و
المپیک از چرخه انتخابی تیم ملی
کشتیفرنگیتوسطبناانتقادکردو
گفت:اینچرخهپرازایرادوفرمالیته
استونمیتواندعدالترادرانتخابملیپوشان
اجرا کند .احساس میکنم ارائه این چرخه فقط
برای راضی کردن اهالی کشتی و مردم است.وی با
بیان اینکه انتخابی عدالتمحور پیش از این نیز
درتیمهایامیدوبزرگساالناجرایینشد،گفت:
در تیم امید نیز عدالت در انتخاب کشتیگیران
رعایت نشد و همین امر دلزدگی بسیاری از
کشتیگیرانرابهدنبالداشت.
نــوروزی تصریح کرد :فدراسیون کشتی
باید بر ایــن رونــد نظارت جــدی داشته
باشد و انتخابی را به گــونـهای طراحی
کند که روش و شکل انتخاب و
پروسه فرایند ،برای اهالی
کشتی و م ــردم واض ــح و
روشــن و بــدون ابهام و
کلی گویی باشد .ما
باید رقابتهای
قهرمانی کشور
و جــام تختی را
در بــاالتــر یــن
س ـطــح بــرگــزار
ک ـ ـن ـ ـیـ ــم و در
نهایتباعنوانداران

جهانوالمپیک،هشتنفربرتردرانتخابیرودر
روبهمیدانبروندتاچهرهملیپوشایراندرهروزن
مشخصشود.دراینصورتاستکهمیتوانیم
ادعاکنیمعادالنهرفتارکردهایم.
قهرمان المپیک  ۲۰۱۲لندن ،با تأکید بر اینکه ما
نیز باید مانند روسها و دیگر قدرتهای جهان،
انتخابی رو در رو را مبنای کــارمــان قــرار دهیم،
گفت :روش اعالم شده اشتباه است و کادر فنی
میخواهد دســت خــودش بــاز باشد .ما اگــر هم
میخواهیمتورنمنتخارجیرامدنظرقراردهیم
تنها در صورتی است که در یکی دو وزن اگر
دو نفر برتر خیلی به هم نزدیک باشند،
میتوانیمعملکردشانرادرتورنمنتمعتبر
خارجی نیز مبنای تصمیم گیری قرار
دهیم .نباید مــاک اصلی کــادر فنی
یپــوشــان تنها
بـ ـرای انـتـخــاب مـلـ 
حضور در تورنمنت خارجی
بــاشــد ،در ای ــن صــورت
دیگر هیچ انگیزهای
برای کشتیگیران و
مربیان سازنده
باقی نمیماند و
قطعا ًجمعیت
یگـیـران
کـشـتـ 
ک ـشــور ب ــاز هم
کاهش خواهد
یافت.

سینا حسینی فرهاد مجیدی معتقد است
تیمش بهترین تیم لیگ برتر است اما بهترین
تیم فوتبال ایران به اعتقاد مجیدی هیچ نشانی از
یک تیم مدعی که به دنبال قهرمانی است ،در آن
دیده نمیشود.
استقالل مجیدی تا به امروز  10امتیاز ارزشمند را
از دست داده 10 ،امتیازی که میتوانست تیم او را
در حال حاضر با اختالف نسبت به سایر مدعیان
در صــدر ج ــدول ق ــرار ده ــد ،امــا فرصتسوزی
شاگردان مجیدی و تساویهای متوالی در لیگ
برتر به کلی رویایی قهرمانی ایــن تیم را دور از
دسترس قرار داده تا آبیها هفته به هفته از صدر
جدول دورتر شوند.
عملکرد پرنوسان بازیکنان استقالل در هفتههای
اخیر میتواند در وهله نخست به ضرر سرمربی
تـیــم ت ـمــام ش ــود ،هــرچـنــد کــه تــا بــه امـ ــروز هیچ
اتمامحجتی به سرمربی استقالل داده نشده
است ،اما به نظر میآید چنانچه این روند ادامه
پیدا کند مــدیــران استقالل بابت ایــن اتفاق به
مجیدی هشدار دهند تا پایههای نیمکت برای
مجیدی و کادر او لرزان شود.
مرور نظرات و واکنش هواداران استقالل پس از این
تساوی نشان میدهد کار مجیدی در هفتههای
آتی برخالف تصور بسیار سخت خواهد بود و
در هفتههای باقیمانده در نیم فصل نخست اگر
شرایط به همین شکل پیش بــرود ،باید منتظر
تغییر فضا به ضرر سرمربی آبیها باشیم.

حسین طیبی
رقیب طارمی
برای پوشکاش!

به نقل از اسپورتال،
گل زیبای حسین
طیبی به هاالداس
مجارستان در لیگ
قهرمانان اروپا که از
زاویه بسته به ثمر
رسید بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی
داشت و همچنان
در حال بررسی این
گل هستند.در حالی
که جایزه پوشکاش
مربوط به بهترین گل
سال فوتبال است ولی
کاربران از این گل به
عنوان زیباترین گل یاد
کردند و خواهان دادن
جایزه زیباترین گل
سال به حسین طیبی
هستند .این در حالی
است که مهدی طارمی
نامزد ایرانی
جایزه پوشکاش است.

7

ورزش

در حاشيه

شکست
سازمانلیگ
برسرتبلیغات
محیطی
باشگاه استقالل طی
مذاکرهای که با سازمان
لیگ داشت ،در نهایت
حق تبلیغات محیطی
مسابقات خانگی خود
را در اختیار گرفت.
در جلسهای که با
حضور شهابالدین
عزیزی خادم رئیس
فدراسیون فوتبال،
حیدر بهاروند رئیس
سازمان لیگ ،مصطفی
آجورلو مدیرعامل
باشگاه استقالل و
معاونان او در محل
سازمان لیگ برگزار
شد ،در نهایت مقرر
شد که تبلیغات
محیطی توسط باشگاه
استقالل انجام شود.
همچنین باشگاه
استقالل مبلغ سهم
سازمان لیگ را واریز
کرد و برای ادامه
مسابقات هم تضامین
الزم را به سازمان لیگ
تحویل داد.

