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◾

◾رادو پولدار شد
رادوشــویــچ که قــرار بود در دوره سمیعی کل مطالبات
باقیماندهاش از فصل گذشته را دریافت کند ،پس از
معطلی فــراوان به دیدار مجید صدری رفت و  50هزار
یورو دریافت کرد .همچنین  40هزار یورو در سه هفته
آینده به این بازیکن پرداخت میشود تا دریافتیاش
معادل سایر بازیکنان بشود .او باسابقهترین خارجی
تاریخ پرسپولیس است.

 3جمادیاالول 1443

 8دسامبر۲۰۲۱

◾

سال سی و چهارم

شماره 9691

◾بازگشت صیادمنش به فنرباغچه
سرمربی زوریا لوهانسک به طور تلویحی جدایی اللهیار
صیادمنش از این تیم را تأیید کرد.
ویــکــتــور اســکــریــبــنــیــک گــفــت :م ــن م ـیخــواهــم که
صیادمنش را حفظ کنیم اما تصمیم نهایی را دیگران
میگیرند.
برای حفظ او باید بودجه یک سال زوریا لوهانسک را
پرداخت کنیم.

◾

◾آغاز جام باشگاههای والیبال جهان
رقابتهای والیبال قهرمانی جام باشگاههای جهان
از  ۱۶تا  ۲۱آذرمــاه جــاری به میزبانی شهر بتیم برزیل
برگزار میشود.
تیم والــیــبــال ف ــوالد ســیــرجــان نماینده ای ــران در این
دوره از مسابقات اســت کــه در گ ــروه  Bبــا تیمهای
ســادا کروزیرو (برزیل و ترنتینو (ایتالیا) بازیخواهد
کرد.

اولیور کان

ستا
رگان ورزش

مورینیو

مدیر اجرایی بایرن  ،در مورد همکاری
این باشگاه با قطریها واکنش نشان داد
و گفت «:نمیتوانم احتمال ادامه این
همکاری را رد کنم .برای حل این
مسئله تالش خواهیم کرد».

مدیران باشگاه رم از عملکرد مورینیو
خشمگین و ناراضی نیستند و
فابریزیو رومانو تأیید میکند جایگاه
این سرمربی در خطر نیست .مورینیو
تا  2024با آ اس رم قرارداد دارد.

توگو با قدس:
سیاوش یزدانی در گف 

برای قهرمانی
باید عیار خودمان را نشان دهیم
حمیدرضا عرب
بـ ــا ای ــن ــک ــه ف ــره ــاد
مــجــیــدی و بــرخــی
دستیارانش براین
بــاور بــودنــد کــه باید
داور در دقایق پایانی
به سود استقالل پنالتی اعالم میکرد
اما سیاوش یزدانی معتقد است که در
هرحال نتیجهای که در شهرآورد 97
بدست آمد برای دو تیم کامال ًعادالنه
بوده است .یزدانی درعین حال حرف
مربیان تیمش را هــم تأیید ک ــرده که
پنالتی بــه ســود تیمش اع ــام نشده
است.

 97عــادالنــه بــود چــون دو تیم در یک
سطح فوتبال بــازی کــردنــد و تقسیم
امتیازات سبب نشد حق تیمی ضایع
شود.

◾

◾انتقادات زیادی هم از شما شد.
به هرحال تماشاگران فوتبال به دنبال

◾

استقالل تیم با ظرفیتی است که به
نظر من میتواند مدعی اول قهرمانی
در لــیــگ بــیــســت و یــکــم بــاشــد.
متأسفانه گاهی مسائل داوری
در روند کار ما تأثیر میگذارد اما
من میخواهم به شما بگویم
اگ ــر بــه جـ ــدول نــگــاه کنید،
میبینید فاصله ما با صدر
ج ــدول زی ــاد نیست و با
 2امتیاز اختالف پایینتر
هستیم .اگــر خــودمــان را
درهــفــت ـههــای آیــنــد جمع
و ج ــور کــنــیــم بـ ــدون شک
امــتــیــازات عــقــب افــتــاده
جبران میشود.

◾

با توجه به جایگاه دو تیم در جدول
ای ــن وضعیت قــابــل پیش بینی
بود .به هرحال بازی در شهرآورد
ســخــت اسـ ــت ضــمــن ایــنــکــه
اگــر شما تاریخ تقابل دو تیم
را ن ــگ ــاه کــنــیــد میبینید
مــوقــعــی ـتســازی بـ ـرای
تیمها در این بازی دشوار
است.
در ایــن میدان هم دو تیم بــرای ایجاد
موقعیت با مشکل مواجه بودند که این
به دفاع فشرده آنها مربوط میشد.

◾

◾البته استقالل بــازیهــای
سـ ــادهای پیش رو نـ ــدارد .پیکان و
سپاهان رقبای بعدی شما هستند.

◾

◾وقتی بــازی تمام شد بسیاری
ازاستقاللیها اعتقاد داشتند داور
به ســود شما باید پنالتی اعالم
م ـیکــرد .تــو هــم همین عقیده
را داری؟

به نظر من هم میتوانست
پــنــالــتــی ب ــاش ــد .م ــن آن
صحنه را بــعــد از بــازی
در رختکن تیمم دیــدم
و فکر میکنم داور باید
پنالتی اعالم میکرد اما
درهــرحــال فکر میکنم
نتیجه شهرآورد

دیدنبازیهایجذابتریهستند
اما خاصیت اینگونه بازیها همین
اســت و بسیاری از بــازیهــا بــا همین
شکل تمام میشود .جو شــهــرآورد با
همه بازیها کامال ًمتفاوت است و دو
تیم با احتیاط وارد زمین میشوند.

ما اگر قهرمانی میخواهیم باید
تــا نــیــم فــصــل عــیــار خــودمــان را
نشان دهیم .من امیدوارم این
اتفاق رخ دهد چون دوست
داری ــم بعد از سالها
جــام قهرمانی را به
هوادارانمان هدیه
کنیم.

◾

◾شاید اگر تماشاگر در ورزشگاه آزادی
بود نتیجه دیگری رقم میخورد.

سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال ایران:

به رقابتهای قهرمانی جهان میرسیم

سرمربی اسپانیایی تیم ملی
هندبال ای ــران گــفــت :هــر یک
از دیــدارهــای ما در رقابتهای
قهرمانی آسیا سرنوشت ساز
است اما باور دارم تیمم میتواند در رقابتهای
قهرمانی جهان حضور پیدا کند.
مانوئل مونتایا فرناندز سرمربی تیم ملی
هندبال ایــران پس از قرعهکشی رقابتهای
هندبال قهرمانی آسیا و همگروه شدن ایران
با عربستان میزبان ،استرالیا و هند ،گفت:
فراموش نکنید هیچ حریفی در گروه ما ساده
نیست ،امــا بــازی با عربستان میزبان
میتواند ادامه مسیر و سرنوشت ما را
در این رویداد مشخص کند.
وی ادامه داد :از استرالیا و
هند اطــاعــات دقیقی
نـ ـ ـ ــدارم ام ـ ــا ای ـ ــن بــه
مــعــنــا نــیــســت که
کـ ــار سـ ـ ــادهای در
بـ ــرابـ ــر ای ـ ــن دو
تـ ــیـ ــم داری ـ ـ ـ ــم.
در رقــاب ـتهــای
قهرمانی آسیا هیچ
کدام از دیدارهای ما ساده
نیست و برای رسیدن به
موفقیت کــار دشــواری
در پیش داریم .من برای

زیر ذرهبین
واگذاری تبلیغات نان چه کسانی را آجر کرد؟

اقدامهای مبهم سازمان لیگ
علیه استقالل و پرسپولیس

تمامی حریفان احــتــرام قائل هستم و این
احترام باید به بازیکنانم منتقل شود تا خود را
در هیچکدام از دیدارها از پیش برنده ندانند و
تأکیدمیکنممبارزهمقابلهیچتیمیبرایمن
و بازیکنانم تفاوتی ندارد.
وی در مــورد پیشبینی خود در مــورد کسب
جــواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان
نیز گفت :پیشبینی دشوار است و نمیتوانم
بــگــویــم چــنــد درص ـ ــد ش ــان ــس ح ــض ــور در
رقابتهای قهرمانی جهان را داری ــم ،اما
میتوانم بگویم تیمم ۱۰۰درصد اعتماد
به نفس دارد؛ زیرا بازیکنانم جنگجو
هستند و تا آخرین لحظات هر بازی
میجنگند.
ف ــرن ــادز در مـ ــورد اعـ ــام فهرست
نفرات دعوتشده به اردوی
آم ــادهس ــازی نیز گفت:
فهرستبازیکناندعوت
شده به اردوی تیم ملی
پ ــس از پ ــای ــان مرحله
چــهــارم دور رفــت لیگ
ب ــرت ــر ه ــن ــدب ــال اع ــام
م ـیشــود .مــا در اردوی
پیش رو  ۲۲بازیکن را دعوت
خواهیم کرد اما در نهایت ۱۸
بازیکن به تورنمنت تدارکاتی
رومانی اعزام میشوند.

سینا حسینی در شرایطی که هــواداران آبی و قرمز به درآمدزایی
بیشتر از حوزه تبلیغات محیطی امیدوار شدند تا پس از سال ها به
این ترتیب بتوانند درآمدهای حاصله از حوزه فوتبال را افزایش دهند
تا شاید از این پس با مشکالت کمتری مواجه شوند ،سازمان لیگ
به صورت کامال ًعلنی دوباره به همان رویه قبل بازگشت و با انتشار
مصاحبههای هدفمند از مدیران باشگا ههای لیگ برتری ایــن بار
خواسته خود را از زبان آنها بازگو کرد.
در اقدامی عجیب سایت خبری سازمان لیگ که معموال ًاخبار مرتبط با
بازیهای فوتبال را منتشر می کرد ،مصاحبههای متعددی از مدیرعامل
باشگاههای لیگ برتری را روی خروجی خود منتشر کرد که از رئیس
فدراسیون فوتبال خواسته بودند امتیاز بهرهبرداری از تبلیغات محیطی
بازیهای لیگ برتر در اختیار سازمان لیگ باشد چون به این شکل
حقوق باشگاهها حفظ خواهد شد.
با انتشار این مصاحبهها مشخص شد با وجود اعالم موافقت رئیس
سازمان لیگ با فرایند واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاهها اما در
باطن آنها به واسطه از دست دادن این محل منبع درآمد ناراحتاند.
همزمان با این موضع گیری علنی با وجود موافقت رئیس فدراسیون
فوتبال هــواداران استقالل و پرسپولیس واکنش تندی به این ماجرا
نشان دادند و مدعی شدند سازمان لیگ به دنبال ایجاد تنش در این
میان است.
نکته جالب توجه اینجاست که سازمان لیگ از درآمد  240میلیاردی
استقالل و پرسپولیس از محل تبلیغات محیطی حدود  72میلیارد
درآمد دارد که این رقم به هیچ عنوان قابل مقایسه با درآمدزایی آنها
در فصول گذشته نیست .از طرفی همچنان این سازمان می تواند با
برخورداری از تبلیغات محیطی دیدارهای خارج از خانه این تیمها و
سایر مسابقات درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد ،اما با این تفاسیر
همچنان در صف مخالفان این طرح قرار دارند.
فــارغ از ایــن مسئله نکته مهم دیگر ایــن اســت که چــرا ایــن سازمان
برخالف مسئولیت اجرایی خود با وجود موافقت مدیران کالن حوزه
فوتبال و ورزش به ایــن ترتیب بر موضع خــود پافشاری میکند در
شرایطی که فیفا به انضباط مالی و درآمدزایی باشگاهها اصرار دارد.
همین اتفاقات باعث تشدید ابهامات در این خصوص می شود و این
پرسش مطرح می شود که آیا مسئوالن سازمان لیگ منافعی در این
ماجرا داشتند که به این ترتیب به دنبال وتوی این تصمیم هستند؟

کنایه لواندوفسکی به مسی:

امیدوارم خالی بند نباشی!

هــفــتــه گــذشــتــه م ـراســم تــوپ
طـ ــای سـ ــال  2021در شهر
پــاریــس ب ــرگ ــزار شــد و لیونل
مسی ،فــوق ستاره آرژانتینی
و  34ساله موفق شد برای هفتمین بار این
جایزه بزرگ را از آن خود کند .این اتفاق در
حالی رخ داد که با توجه به منتفی شدن
مراسم سال  2020به علت شیوع ویروس
کرونا و درخشش رابرت لواندوفسکی در دو
سال اخیر ،بسیاری او را شایسته دریافت
این جایزه میدانستند ،اما در نهایت این
اتفاق رخ نداد.حاال رابرت لواندوفسکی
در مصاحبه ای در خصوص سخنان
لیونل مسی بعد از دریافت جایزه و البته
احساس ناخوشایند خود پس از شنیدن
خبر دوم شدن صحبت کرده است.
رابــرت لواندوفسکی گفت« :به
وضــوح ناراحت بــودم و چیزی
برای پنهان کردن وجود ندارد.
با لیونل مسی رقابت خیلی
نزدیکی در این دوره داشتم.
البته مــن بــه سبک بــازی
مسی و دستاوردهایش
احــتــرام م ـیگــذارم .اما
اینکه من توانستم با
او رقابت کنم ،بیانگر
س ــط ــح فــوتــبــالــی

خبر
روز

ویلی کابایرو

سنگربان سابق تیم چلسی با قراردادی
یک ماهه به تیم ساوتهمپتون ملحق
شد .علت جذب او مصدومیت همزمان
مک کارتی و فورستر دو دروازه بان
اصلی ساوتهمپتون اعالم شد.

نــمـیشــود بــا قطعیت گــفــت ام ــا من
معتقدم حضور تماشاگران دو تیم
مـیتــوانــســت جــذابــیــت ای ــن بـــازی را
افزایش دهد وشرایط خاص و ویژهای
برای دو تیم ایجاد کند .شهرآورد بدون
تماشاگران هرگز جــذاب نیست و من
به عنوان بازیکن دوست دارم سکوها
پر باشد و با شــور و هیجان بیشتری
بازی کنم.
◾رونــد استقالل را در بــازیهــای بعد
چه طــور ارزیــابــی میکنی؟ آیــا میشود
امیدی به قهرمانی این تیم داشت؟

◾بازی بسیار سطح پایینی بود ویکی
از ضعیفترین شهرآوردهای چند سال
اخیر رقم خورد.

◾

◾پرسپولیس همچنان پنجم آسیا
سایت فوتبال دیتابیس از آخرین رده بندی فوتبال
باشگاهی پرده برداشت که بر اساس آن ،پرسپولیس
همچنان در رده اول ایران و پنجم آسیا ایستاده است.
استقالل در جایگاه دوازدهــم آسیا و دویست و سی
و دوم جهان قرار گرفته است.بایرن مونیخ ،لیورپول،
منچسترسیتی ،رئال مادرید و اینترمیالن به ترتیب در
ردههای اول تا پنجم جای گرفتهاند.

است که در این سال ارائه داده ام .اما بدترین
لحظه برای من همان موقعی بود که نتایج را
فهمیدم .اعتراف میکنم احساس ناراحتی
زیــادی داشتم .همچنین حس نارضایتی
هم در من وجود داشت ،زیرا در آستانه فتح
توپ طال بودم».
راب ــرت لواندوفسکی در ادام ــه بــا اش ــاره به
سخنان لیونل مسی پس از رفتن روی جایگاه
بــرای دریافت جایزه ،گفت« :دوســت دارم
حرفهای لیونل مسی صادقانه باشد ،نه
فقط حرفهای تو خالی».
احتمال دریــافــت توپ
ط ـ ــای س ـ ــال 2020؟
«ص ــادق ــان ــه خیلی
مشتاق دریافت این
جایزه نیستم».
مـ ــسـ ــی بـ ــعـ ــد از
دری ـ ـ ــاف ـ ـ ــت تـ ــوپ
طـ ــای هــفــتــم خــود
خــطــاب بــه لواندوفسکی
گفت«:مبارزه با لواندوفسکی
بــاعــث افــتــخــار اس ــت ،تــو سال
گذشته بــرنــده تــوپ طــا ب ــودی و
فرانس فوتبال باید این جایزه را به
تو بدهد .تو برنده تــوپ طال بودی
و باید ایــن جــایــزه را در خانه خود
داشته باشی».

ضدحمله

جدول ردهبندی باشگاهی AFC

سهمیه  3+1ایران
در لیگ قهرمانان آسیا

از چند روز پیش بحث و گمانه زنی درباره سهمیه
کشورها در لیگ قهرمانان آسیا  2023به سوژه
رسانهها تبدیل شده بود و اکنون به صورت رسمی
اعالم شد کشورهای مختلف برای دو فصل بعد
رقابتهایلیگقهرمانانآسیا()2023چهسهمیه
هایی در ایــن رقابتها دارنــد که بــراســاس اعالم
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،کشور ای ــران از سه
سهمیه مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم
برخوردار خواهد بود.
امتیازات هر کشور بر اســاس نتایج باشگاههای
آن در چهار ســال گذشته بــر اس ــاس معادالت
مشخصمحاسبهمیشود.مکانیسمطبقهبندی
بدین صــورت اســت که در لیگ قهرمانان آسیا
به هر باشگاهی  3امتیاز بــرای بــرد و یک امتیاز
برای تساوی تعلق میگیرد و در صورت صعود به
مراحل باالتر 3 ،امتیاز اضافی تعلق میگیرد .در
پلی آف نیز  0.3امتیاز برای پیروزی و  0.15امتیاز
برای تساوی و  0.3امتیاز صرفا ًبرای شرکت در این
پیکارهاتعلقمیگیرد.
پــس از آن ،امتیاز تمام باشگاههای هــر کشور
جمعآوری شده و بر تعداد باشگاههای شرکت
کننده آن کـشــور مــذکــور تقسیم م ـیشــود .در
این معادله ،امتیاز آن کشور را در یک نسخه از
رقابتهایلیگقهرمانانآسیامشخصمیکندو
سپس این کار برای تمامی چهار دوره گذشته لیگ
قهرمانان صورت میگیرد و پس از بدست آمدن
امتیازنهاییوتقسیمآنبرعدد،4میانگینامتیاز
آن کشور در چهار دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا
محاسبه میشود.بدین ترتیب و با اعالم رسمی
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،ایران توانست با کسب
میانگین  77.79امتیاز در چهار دوره گذشته
لیگ قهرمانان آسیا با پیشی گرفتن از قطر که
 75.13امتیاز کسب کرد ،نمایندگان این کشور را
جاگذاشته و در رتبه چهارم آسیا قرار بگیرد.
این سه سهمیه مستقیم به قهرمانان لیگ برتر و
جام حذفی و همچنین تیم دوم جدول رده بندی
لیگ بیست و یکم خواهد رسید و تیم سوم لیگ
نیز راهی مرحله پلی آف میشود .البته چنانچه
قهرمان لیگ و جام حذفی یک تیم باشد ،تیمهای
اول تا سوم لیگ راهی مرحله گروهی میشوند و
تیم چهارم به دیدار پلی آف خواهد رسید.
نکتهقابلذکرایناستکهاینسهمیهبندی،برای
دو فصل دیگر لیگ قهرمانان آسیا یعنی نسخه
سال  2023است و در رقابتهای پیش رو که در
سال  2022آغاز میشود ،سهمیه ایران همان 2+2
است که پرسپولیس و فوالد راهی مرحله گروهی
شده اند و استقالل به همراه سپاهان در مرحله
پلیآف به ترتیب باید با بنی یاس و الشارجه از
کشور امارات دیدار کنند.

خبر

واکنش چینیها به بایکوت بازیهای
زمستانی پکن از سوی یانکیها

ویروس آمریکایی

لیو پنگیو ،سخنگوی سفارت چین در واشنگتن
تصمیم سیاستمداران آمریکایی بــرای بایکوت
بازیهای پکن را تنها در راستای منافع سیاسی
آنها دانست که هیچ تأثیری بر موفقیت میزبانی
بازیهای زمستانی ۲۰۲۲نخواهد گذاشت.
لیو پنگیو در یک پست توییتری نوشت در واقع
بــرای هیچکس مهم نبوده که ایــن افــراد به پکن
خواهند آمد یا نه.در همین حال «گلوبال تایمز»
روزنامه تابلویدی چینی هم در واکنش به تصمیم
آمریکاییها در یــک پست توییتری بــا لحنی
طنزآمیز نوشت« :واقعیت این است که خیال
چینیهاازشنیدناینتصمیمآمریکاییهاراحت
شــد ...هر چه تعداد مسئوالن آمریکایی کمتر
باشد ،ویروس هم کمتر خواهد بود».
براساس تصمیم آمریکا که بعد از گمانهزنیهای
فـراوان و تهدید چین به اقــدام تالفی جویانه وارد
مرحله حساسی شــده بــود ،آمریکا نمایندهای
در افتتاحیه و اختتامیه بــازیهــای المپیک و
پارالمپیک نخواهد داشت.
برپایه آمــار ماه نوامبر کمیته برگزاری بازیهای
المپیک و پارالمپیک زمستانی چین تــا کنون
درخــواســت حضور بیش از  ۱۴هــزار ورزشـکــار از
کشورهای مختلف بــرای شرکت در ایــن بازیها
ثبت ش ــده اس ــت و از ای ــن مـیــان سهم ک ــاروان
ورزشــی آمریکا به تنهایی بیش از هــزارو 500نفر
است.

بازگشت
سیدجالل
به تمرینات
پرسپولیس

کاپیتان تیم فوتبال
پرسپولیس پس از
رفع مصدومیت در
تمرینات گروهی
امروز سرخپوشان
شرکت کرد .به نقل
از رسانه رسمی
باشگاه پرسپولیس،
سرخپوشان پایتخت
تمرین دیروز خود
را پس از یک روز
استراحت زیر نظر
کادر فنی برگزار
کردند .در این تمرین
احسان پهلوان
کماکان زیر نظر کادر
پزشکی بود اما سید
جالل حسینی به
تمرینات گروهی
بازگشت و در تمام
مراحل تمرین
شرکت داشت.
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ورزش

در حاشيه

اصرارنساجی
بهمیزبانی
دراستادیوم
امام رضا(ع)
تیم نساجی همچنان
به برگزاری دیدارهای
خانگی خود در
استادیوم امام رضا(ع)
در مشهد تا زمان مهیا
شدن چمن استادیوم
شهید وطنی تأکید
دارد.
اداره کل ورزش و جوانان
استان مازندران پیش از
بازی نساجی – پدیده به
تیم نساجی برای خروج
از استان مجوز نداد
ولی حاال مردان الهامی
امیدوارند بتوانند
مازنیها را برای بازی در
مشه د راضی کنند.

