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◾

◾ اورتون جذب آزمون را تکذیب کرد!
روز گذشته خبرهایی از عالقه باشگاه اورتون با مالکیت
فــرهــاد مــشــیــری بــه سـ ــردار آزمـ ــون منتشر ش ــد .ایــن
در حالی است که سایت sport۲۴روسیه گفتوگویی را از
«مارسل برندز» مدیر فوتبال باشگاه اورتون منتشر و خبر
عالقه این باشگاه به آزمون را تکذیب کرد .برندز گفت:
«در حال حاضر چهار مهاجم را در اختیار داریــم .فکر
میکنید به بازیکن دیگری عالقه داشته باشیم؟».
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سال سی و چهارم

◾

◾

◾سرپرست استقالل 8 :امتیاز از گلگهر کسر کنید!
یگــویــد دو تیم دیگر
طــاهــری ،ســرپــرســت اسـتـقــال مـ 
هم از گلگهر بابت استفاده از بازیکن گابنی شکایت
کردهاند«.اتهام مطرح شده ،استفاده از بازیکن غیرمجاز
است و این یعنی کسر هشت امتیاز از تیم گلگهر و اضافه
شدن دو امتیاز به تیم استقالل .عدهای دنبال این هستند
که با افزایش تعداد بازیهای انجام شده توسط مهاجم
گابنی شانس سه بر صفر شدن نتایج را کاهش بدهند».

حمیدرضاعرب
شــهــرآورد  97بــازی
جـ ـ ــذابـ ـ ــی از آب
درنیامد و خیلیها
نــاراضــی بــودنــد.دو
تیم ب ــرای نباختن
به میدان آمدند و در استادیوم خالی
بیشتر با یکدیگر درگیر بودند.
در این بین تنشهایی بین نیمکتها و
داوران بازی هم به وجود آمد که سبب
شد بازی از تب و تاب بیفتد.افشین
پیروانی که با داور هم دچــار چالش
شد ،معتقد است وظیفه داشته در
آن چالشها میانجیگری کند .با او
که سابقه زیادی در شهرآوردها چه به
عنوان بازیکن و چه به عنوان سرمربی
دارد ،همکالم شــدیــم تــا نظراتش را
جویا شویم.

◾

◾از بازی پرسپولیس راضی بودید؟
ما فوتبالی بهتر بازی کردیم و اگر دقت
میکردیم و ضربه امیری گل میشد،
میتوانستیم دست پر زمین را ترک
کنیم امــا متأسفانه متوقف شدیم.
امیدوارم در بازیهای بعدی جبران این
امتیازات شود.

◾

◾چ ــرا ایــنق ــدر بــه داوری اعــتــراض
داشتید؟

من خیلی کم اعتراض کردم و بیشتر
سعی داشتم فضا را بنا به وظیفه ام

آرام کنم.داور به من میگفت بشینم
روی نیمکت .من نمیدانستم باید
بشینم یا وظیفهام را بــرای آرام کردن
جو بازی انجام دهم.
خطا را بــرای ما نگرفتند ،دو تا کارت
زرد هــم بــه نیمکت مــا دادنـ ــد .داور
میتوانست عملکرد بهتری داشته
باشد.

◾

◾چرا شهرآورد جذاب نبود و همه را
ناراضی کرد؟

مگر بقیه بازیهای لیگ جذاب بود که
شهرآورد جذاب باشد .دو تیم تالش
خود را کردند و هر چی داشتند در بازی
گذاشتند.

◾

◾اما آمار شوتها و خلق موقعیتها
در این بازی اسفناک بود.

ش ــه ــرآورد حــســاس اس ــت و دو تیم
میآیند که اول بازنده نباشند .این بازی
هم شرایط خاص خودش را داشت و
برای دو تیم در شرایط امروز لیگ اینکه
دســت خالی از میدان خــارج نشوند
خیلی مهم بود .به نظر من این بازی 30
امتیاز دارد نه  3امتیاز.

◾

◾با این شرایط به صدر بر میگردید؟
مــا بــه صــدر ع ــادت داری ــم و بــه صدر
برمیگردیم .تیم ما در مسیر پیشرفت
است و بازی به بازی بهتر میشود .در
شهرآورد هم دیدید که از نظرفوتبالی

ضدحمله
کرمانیها بالی جان اصفهانیها

ششدانگ قعر به نام پدیده!

نمایش زیــبــاتــری داشــتــیــم و مقابل
استقالل با انگیزه خیلی بهتر بازی
کردیم.

◾

◾نــظــرتــان دربـــــاره ش ــه ــرآورد ب ــدون
تماشاگر چیست؟

پرسپولیس بیشترین تماشاگر را
دارد و طبیعتا ً از نــبــود تماشاگران
بیشترین ض ــرر را تــیــم مــا متحمل
م ـیشــود .یــک ن ــوع ســردرگــمــی بین
م ــس ــئ ــوالن هــســت ک ــه ســبــب شد
تماشاگران زوج و فــرد بــه استادیوم
بیایند.امیدوارم زودت ــر همه کمک
کنند تا تماشاگران به استادیو مها
برگردند .ما با تماشاگرانمان  12نفره
به حریفان حمله میکنیم.

◾

◾در م ــورد حــمــات کــامــی مــدیــران
دو باشگاه قبل از شروع بازی صحبت
میکنید؟

ما شروع کننده دعوای کالمی نبودیم.
معتقدم باید به پرسپولیس احترام
بیشتری گذاشته شود.ما حرفمان را
در زمین میزنیم و به همه حریفانمان
احترام میگذاریم.

◾

◾بـ ـ ــازی ب ــع ــدی بـ ــا هــــــــوادار اس ــت
پیشبینی شما چیست؟

مــا در هــر بــازی فقط بــرای پــیــروزی به
میدان میرویم و از این بــازی خانگی
هم فقط برد میخواهیم.

خبر
روز

فنایی  ،داور پیشکسوت که پیشتر خطای
فرجی بر روی ژستد را پنالتی تشخیص داده
بود نظر خود را تغییر داد و گفت:بر اساس
تصویر تازهای که در فضای مجازی منتشر
شده ،بازیکن قرمز (فرجی) اول توپ را میزند.

پیروانی با اشاره به استادیومهای خالی:

بیشترین ضرر از نبود هواداران را
پرسپولیس میکند

◾استقالل از بنیادی فر شکایت کرد
باشگاه استقالل از داور شــهــرآورد  97شکایت کــرد.
استقاللیها اعتقاد دارند داور دو پنالتی این تیم در بازی
با پرسپولیس را نگرفته و خطای فرشاد فرجی روی ژستد
پنالتی100درصد بوده است.
باشگاه استقالل به همین دلیل با ارسال نامه به سازمان
لیگ خواستار پیگیری روند قضاوت موعود بنیادی فر از
شهرآورد  97شده است.

محمد فنایی

کاپیتان رئال مادرید در دیدار
برابر رئال سوسیداد مصدوم
شد و دو بازی حساس تیمش
برابر اینتر و اتلتیکو مادرید را
از دست داد.

مدافع پرسپولیس در مورد رخ دادن
خطای پنالتی گفت :به هیچ عنوان
هیچ خطایی رخ نداد و اص ً
ال پنالتی
نبود .به جان مادرم هیچ برخوردی
با مهاجم استقالل نداشتم.

◾

◾صیادمنش بهترین بازیکن زوریا شد
اللهیار صیادمنش توانست عنوان بهترین بازیکن زوریا
در ماه نوامبر میالدی را از آن خود کند .وب سایتzoryafc
بزرگترین سایت خبری و هواداری زوریا لوهانسک اقدام
به برپایی یک نظرسنجی کرد و از هوادارانش خواست از
میان چهار بازیکن موردنظر ،بهترین بازیکن ماه گذشته
راانتخابکنند.درایننظرسنجینامشهابزاهدیدیگر
بازیکنایرانیدیدهمیشود.

بنزما

فرشاد فرجی

ستا
رگان ورزش

شماره 9689

رستمزاده هفته هشتم لیگ برتر با ادامــه سیه روزیهــای پدیده و
پیشروی اراکیها پایان یافت .دیروز تیم میثاقیان مقابل نساجی مازندران
حرفی برای گفتن نداشت و دو بر صفر شکست خورد تا قعر جدول را
با  2امتیاز ششدانگ برای خود داشته باشد .تیم پدیده فارغ از تمامی
مشکالتریزودرشتمدیریتیومالکیتیازنداشتنمهرههایقابلاتکا
بیشتر از هرچیزی ضربه میخورد.میثاقیان روی نیمکت عمال ًدستش
برای اجرای هرگونه تاکتیکی بسته است و با این فشار روحی که بر تیم
وارد شده بعید است از دست کسی کاری برای سروسامان دادن به این
سیهروزیها برآید .دیروز البته داور جوان بازی یک پنالتی مسلم را هم
به ضرر پدیده نگرفت وگرنه نتیجه شکست سنگینتر هم میشد .اما
نتیجه جالب دیروز را اراکیها در تبریز گرفتند که موفق شدند با هدایت
خطیبی تراکتور را با دوگــل شکست دهند و به تیمهای  16امتیازی
صدر اضافه شوند .آنها به دلیل گل زده کمتر در رده سوم ایستادهاند.
خطیبیاینفصلکاریکردهکارستانوتیمشتااینجایلیگیقهخیلی
از تیمهای بزرگ را گرفته است .آلومینیوم با نتیجه دیروز استقالل و
پرسپولیس را به ردههــای پایین تر هدایت کرد .مس رفسنجان هم در
اصفهان همان بالیی را سر ذوب آهن آورد که یک روز قبل گلگهریهای
سیرجانی بر سر سپاهانیها آوردنــد .سه بر صفر نتیجهای بود که در
فوالدشهربهنفعرفسنجانیهارقمخوردتاآنهااستقاللراهمدرجدول
جا بگذارند .در آخرین بازی دیروز هم فوالد و فجر به تساوی یک بر یک
رسیدند تا شیرازیها کم کم به دامنه جدول سوق پیدا کنند.

زیر ذرهبین

نه زیر ساخت داریم نه داور آموزش دیده

رؤیای VAR

سینا حسینی ورود ســامــانــه کمک داور
ویدئویی به فوتبال ایــران یکی از دغدغههای
کلیدی ام ــروز باشگا ههای فوتبال  ،مربیان،
بازیکنان و ه ــواداران است تا شاید به واسطه
این فناوری درصد تأثیرگذاری اشتباهات داوری
کاهش یابد ،امــا نکتهای که هیچ کسی به آن
توجه نمیکند این است که در صورت ورود این
فناوری به فوتبال ایران آیا زیرساخت الزم برای
بهرهبرداری از آن وجود دارد؟
مهمترین پیش نیاز این فناوری وجود سیستم
تصویربرداری پیشرفته بــرای به کارگیری این
سامانه است که به لطف امکانات ضعیف رسانه
ملی هیچ ورزشگاهی مجهز به تعداد دوربین مورد
نیاز برای پوشش تصویری مسابقات نیست! در
شرایطی در برهه کنونی از ضــرورت برخورداری
از این فناوری صحبت میشود که در بسیاری
از شهرستانها تصویربرداری از مسابقات با
حداقل تعداد دوربین انجام میشود و بعضا ًدر
برخیاوقاتدرجریانبرگزارییکمسابقهبرخی
دوربینها از مدار خارج میشوند و بازیها تنها
با یک دوربین آن هم با مأموریت تعقیب توپ
تصویربرداری میشوند.
آیتم دیگری که بــرای بهرهگیری از ایــن سامانه
ضروری است ،داوران آموزش دیده برای استفاده
از ایــن سامانه اســت که در حــال حاضر تعداد
داورانی که دورههای آموزشی این سامانه را تحت
نظر فیفا سپری کردند ،به تعداد انگشتان یک
دست هم نمیرسد.
یکی دیگر از آیتمهای مــورد نیاز بــرای ورود
این سامانه بودجه کالن و تعریف شده برای
خریداری این فناوری است که در حال حاضر
مسئوالن فدراسیون فوتبال هر روز دست به
دامن این و آن میشوند که هزینههای جاری
خود را تأمین کنند ،آن وقت با توجه به هزینه
سنگین خریداری این سامانه برای تجهیز تمام
ورزشگاههای کشور به ایــن فــنــاوری ،میتوان
بــه ایــن ب ــاور رســیــد مــوضــوع یــک رؤیــاپــردازی
است!
با این حال تنها آیتمی که در حال حاضر برای
بهرهگیری از این سامانه و فناوری وجــود دارد،
اقبال عمومی و عالقه مدیران و هــواداران به آن
است .پس خیالتان راحت ،زیاد به این رفتارهای
هیجانی توجه نکنید ،چون  VARبه این زودیها
وارد فوتبال ایران نمیشود.

گزارش کوتاه

رونمایی پرسپولیس از
کارگزار  ۶۳۰میلیاردی

آنچلوتی:

اللیگا هنوز به نام رئال نشده است

هفته شانزدهم اللیگا شنبه
شــب بــا دی ــدار تــیـمهــای رئــال
ســوســی ـهداد و رئـــال مــادریــد
پیگیری شد که رئــال مادرید
با نتیجه صفر 2-بر میزبان خود غلبه کرد.
رئال مادرید که ششمین پیروزی پیاپی خود
در اللیگا را رقم زد ،با  39امتیاز و اختالفی
 8امتیازی نسبت به تیم دوم ،صدرنشین
اللیگا باقی ماند.
ســرمــربــی رئ ــال گــفــت« :ای ــن یک
بــازی کامل از جانب مــا بــود و
تیم را بسیار منسجم دیدم.
خوشحالم تیم در دفــاع نیز
بــه خــوبــی ک ــار مـیکــنــد .حــاال
اعتماد بــه نفس بیشتری هم
داریم .آمارها نیز میگویند
تـ ـ ــا بـ ـ ــه ای ــن ــج ــای
فــصــل خ ــوب کــار
کردهایم».
او دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
درخـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــش
وی ــن ــی ــس ــی ــوس و
ی ـ ــووی ـ ــچ مــعــتــقــد
اسـ ـ ــت «:در م ــورد
ویــنــیــســیــوس چیز
بیشتری نــمـیتــوان
گفت .او عالی بــود و

بــازی به بــازی نیز بهتر میشود .کامال ًهم
در خدمت تیم است و چه در حمله و چه
در دف ــاع ،مشارکت بــاالیــی دارد .در مــورد
یوویچ باید بگویم بسیار خوب کار کرد و باید
نمایش خوب او را ستود .یک پاس گل داد و
گل دوم را هم به زیبایی زد .او در لحظه گلزنی
به خوبی خود را در موقعیت گل قرار داد».
مــصــدومــیــت بــنــزمــا در ایـ ــن ب ـ ــازی همه
را ترساند .او از ارکــان موفقیتهای اخیر
رئال است .شاید به همین دلیل آنچلوتی
سریع او را تعویض کرد «:کریم کمی درد
داشــت و نخواستم به او فشار بیاورم.
مــصــدومــیــتــش اصـ ــا ًج ــدی نیست،
هرچند بعید است به بازی اینتر برسد».
آیا قهرمانی قطعی است؟ «دوست ندارم
کسی تصور کند ایــن اللیگا از حــاال تمام
شــده و ما قهرمان خواهیم شد.
هنوز به نیمههای فصل هم
نرسیدهایم و راهی طوالنی
در پــیــش اس ــت .اینکه
بگوییم این یک پیروزی
قهرمانانه بود اغراق
آمیز اســت .هفته
بــعــد درب ـ ــی را در
پ ــی ــش داریـ ـ ـ ــم .با
احترام به اتلتیکو ،هدفمان یک
پیروزی دیگر است».

سرمربی والیبال ایران:

تیم ملی فقط متعلق به لژیونرها نیست

ب ـهــروز عـطــایــی ســرمــربــی تیم
ملی والیبال درباره سطح کیفی
رقابتهای لیگ برتر والیبال در
 ۱۱هفته دور رفت گفت :جدول
رده بندی حاکی است که بازیها و تیمها از
نظر کیفی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند.
پیش بینی نتایج خیلی سخت ا ســت .هر
تیمی شانس پیروزی دارد .تنها تیم متفاوت،
تیم سپاهان است که تمرینات خود را به موقع
آغاز و مهرههای با کیفیتی را جذب کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به
ایــن پرسش که اهمیت و اصــرار برای
اتماممسابقاتلیگبرترتااسفندماه
چیست؟ گفت :از سال  ۹۰تا به امروز
کــه هــر مربی خــارجــی در ای ــران حضور
داشتمسابقاتلیگبرترتاپیشازعید
نوروز به پایان میرسید .تیم
ملی نیاز به اردوهــای
بلندمدت دارد و
ف ـقــط لــژیــونــرهــا
دیـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــر ب ــه
اردو مـلـحــق
یش ــون ــد.
مــ 
ن ـیــاز اســت
بــازی ـک ـنــان
مـ ــدتـ ــی در
کـ ـن ــار ه ــم در

اردو حضور داشته باشند .اینکه بخواهیم
لیگراطوالنیمدتبرگزارکنیمخیلیمساعد
نیست.وی تأکید کرد :در دوره والسکو ،لوزانو،
کــواچ ،کوالکوویچ و الکنو همیشه مسابقات
پیش از پایان سال به اتمام میرسید و کسی
اعتراضی نداشت.
این موضوع بسیار مهم است که باید به آن
بپردازیم .تیم ملی فقط متعلق به لژیونرها
نیست و ســا یــر بازیکنان لیگ نیز بــا یــد به
اردوهای ملی ملحق شوند.
عطاییدربارهتأثیرنبودبازیتدارکاتی
اظهار کــرد :نظر سایر بازیکنان و
مربیان محترم اســت امــا اگــر این
شیوه غلط بود در طول سالهای
اخ ـیــر میتوانستیم آن را اصــاح
کنیم .قــرار نیست چیز جــدیــدی را
امتحانکنیم.لیگملتها
بــرای ما سنگ محک
بسیاری از بازیکنان
خواهد بود .هدفمان
ای ــن اس ــت در لیگ
ملتها از بازیکنانی
کهکمتردرمسابقات
اس ـ ـت ـ ـفـ ــاده ش ـ ــدهان ـ ــد،
ب ـهــره بـگـیــر یــم ت ــا از تمام
ظرفیتهای والیبال ایــران
استفادهکنیم.

باشگاه پرسپولیس و شرکت ایــده پویان ماژ،
با عقد قراردادی سه ساله ،همکاری خود را به
صــورت رسمی آغــاز کردند .به گــزارش رسانه
رسمی باشگاه پرسپولیس ،ارزش کلی این
قــرارداد بــرای سال اول افــزون بر  630میلیارد
تومان خواهد بود که در چند بخش دیده شده
است .بنابر اعالم مجید صدری ارزش کف این
قــرارداد بــرای بخش سوشیال مدیا ،تبلیغات
روی پــیــراهــن و فــضــای مــجــازی بیش از 220
میلیارد تومان ،در بخش تبلیغات محیطی در
بازیهای خانگی با توجه به تعداد بازیهای
باقیمانده  110میلیارد تومان و برای حق پخش
تلویزیونی در صورت توافق و فراهم شدن مبلغ
 300میلیارد تومان خواهد بود.
این قــرارداد برای مدت سه سال تنظیم شده و
حداقل افزایش عدد کف در هر سال برای تمام
بخشها  20درصد خواهد بود .مجید صدری
همچنین تأکید کــرد هنوز ایــن کــارگــزار بابت
ق ــرارداد جدید خــود ضمانتنامه بانکی ارائــه
نکرده است.
ســرپــرســت بــاشــگــاه پرسپولیس تأکید کــرد:
تــاش کــردیــم ضمانت نــامــه بانکی را هــم از
دوستان بگیریم .برای هر یک از این بندهای
مالی قرارداد ضمانت نامه بانکی حسن انجام
کار هم میگیریم .ظرف سه هفته باید شرکت
طرف قرارداد این ضمانت نامهها را ارائه بدهد.
وی خاطرنشان کرد :تمام مــوارد که باید برای
بستن قــرارداد با کارگزار در نظر میگرفتیم را
لحاظ کرده ایم .امیدواریم بتوانیم با این کارگزار
در دوره سه ساله به بهترین شکل کار کنیم و
کمک کنیم تا در منابع مالی بتوانیم خودکفا
شویم.

طالی
غریبشاهی
با رکوردشکنی

رقابتهای
پاراوزنهبرداری
قهرمانی جهان در
گرجستان با کسب یک
مدال طال و یک برنز
توسط ملیپوشان
ایران در دسته ۱۰۷
کیلوگرم پیگیری شد.
در ادامه رقابتهای
پاراوزنهبرداری
قهرمانی جهان دیروز
در دسته  107کیلوگرم،
علیاکبر غریبشاهی
با مهار وزنه 251
کیلوگرمی به مدال طال
رسید و رکورد دنیا را
چهار کیلوگرم ارتقا
داد.
همچنین سامان رضی
در همین دسته با مهار
وزنه  235کیلوگرم
موفق به کسب مدال
برنز شد.
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در حاشيه

خریدار
جدیدپدیده
باوعدههای
آقای داوری
بعد از شایعه و
گمانهزنیهای فراوان
درباره واگذاری پدیده از
سوی فرهاد حمیداوی،
مالک این تیم در چند
نوبت خبر از عدم
تمایلش به واگذاری
داد و مدعی شد اگر
در پایان فصل پدیده
به تک رقمی در لیگ
نرسد این تیم را به
استان هبه میکند.
اما حاال افشین داوری
سرپرست مدیرکلی
اداره ورزش و جوانان
خراسان رضوی خبر از
پیدا شدن یک خریدار
جدید برای باشگاه
مشهدی داد اما اعالم
کرد حمیداوی حاضر به
واگذاری نیست.

