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پنجشنبه  18آذر 1400

◾

◾ مجیدی :ناکامیها گردن من است
مــجــیــدی در پــاســخ بــه ایــنــکــه در ع ــدم نتیجه گیری
استقالل داوران را مقصر میداند ،گفت :دو کار را در
عرصه مربیگریام به هیچ وجه انجام نمیدهم .یکی
اینکه نتیجه نگرفتن تیم را گردن داور و یا اینکه عدم
نتیجهگیری را گردن بازیکنانم بیندازم .من به عنوان نفر
اول کادرفنی استقالل مسئولیت تمام اتفاقات و نتایج
را برعهده میگیرم.

 4جمادیاالول 1443

 9دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9692

◾

◾نامه پرسپولیسیها به رئیس سازمان صدا و سیما
سیدمجید صدری ،سرپرست باشگاه پرسپولیس در
ارتباط با موضوع بهرهمندی باشگاهها از حق پخش
تلویزیونی ،نامهای را برای پیمان جبلی ،رئیس سازمان
صدا و سیما ،ارسال کرد.
در این نامه پیشنهاد شده است کارگروههای تخصصی
برای بررسی راهکارها تشکیل شود تا فرمولی برد برد
به اجرا درآید.

لواندوفسکی

فالکائو

خودرو شخصی لواندوفسکی برای فروش
با قیمت  7/5میلیارد تومان به حراج
گذاشته شد .این فراری  488اسپایدر
با سفارشی ویژه توسط لواندوفسکی
پیکربندی و تولید شده است.

ستا
رگان ورزش

◾

◾مرادی همچنان دور از استقالل
بــابــک م ــرادی پــس از ب ــازی بــا نساجی بــا اعــتــراض به
نیمکتنشینیاش از حضور در تمرین استقالل منع
شد و مدت زیادی است این بازیکن به صورت انفرادی
تمریناتش را دنبال می کند .فرهاد مجیدی از مرادی
دلخور است و به همین دلیل هنوز اجازه بازگشت او به
تمرینات را صادر نکرده است .مرادی را باید نخستین
جدا شده استقالل در نقل و انتقاالت زمستانی دانست.

هر بازی برای پرسپولیس
حکم فینال را دارد
◾

◾نتیجه شهرآورد عادالنه بود؟
فکر میکردم نیمه دوم یک گل میزنیم
اما جوری بازی قفل شد که از دست
ما هم کاری برنیامد .پیشبینی بردن
اســتــقــال بــا یــک گــل را ک ــرده ب ــودم،
امــا انشــاء هللا بــازی برگشت جبران
میکنیم.

◾

بازی جذابی بود .هرچند که
من اعتقاد دارم با حضور
هـ ـ ـ ــواداران ج ـ ــذاب تر
میشد و چه بسا ما
ر ا
میتوانستیم بــازی
بازی با
ببریم .دیدید که در
صنعت نفت آبـ ــادان وقــتــی ه ــوادار
بــه ورزش ــگ ــاه آم ــد چــه روح ــیــهای به
تیم مــا تــزریــق شــد .مــن اعتقاد دارم
پرسپولیس عمیقا ً بــه هــوادارانــش
نیاز دارد و امیدوارم در هفتههای آتی
شــاهــد حــضــور تــمــاشــاگــران باشیم و
باهم به صدر جــدول برگردیم .واقعا ً
پرسپولیس پتانسیل رسیدن به صدر
را دارد و میتواند قهرمان لیگ شود.

من تا به حال سه اخطار گرفتهام که
دو تای آن کامال ًاشتباه و بیمورد بود.
مقابل استقالل هم توپ را بدون هیچ
خطایی گرفتم و داور به اشتباه اخطار
داد .البته باید حواسم را بیشتر جمع
کنم.

◾

◾پنجشنبه با هــوادار در تهران بازی
دارید.

◾

ایــن نظر سرمربی اســت کــه من
کامال ًبه آن احترام میگذارم .خودم
هــم بــایــد تــاش و تــمــرکــزم را بیشتر
کــنــم .خوشبختانه تــیــم مــلــی پــر از
ستارههاست که رقابت را حسابی
داغ کرده است .من سرباز تیم ملی
هستم و هرجا و هر زمــان الزم باشد
باید از سرمربی تمکین کنم .هدف ما
موفقیت تیم ملی است و بس.

◾

◾بــازی با عــراق نزدیک اســت .نظرت
چیست؟

◾

ای ــن بـ ــازی رابــبــریــم بــه ج ــام جهانی
م ـیرویــم .بــازی سختی اســت امــا ما
همین تیم را در بــه تــازگــی شکست
دادیم و االن فقط باید با تمرکز باال برای
سه امتیاز بجنگیم.
به نظر من از همین حاال باید به فکر
برنامه ریزی مناسب و منسجم برای
موفقیت در ب ــازی هــای مرحله بعد
باشیم.

تــاحــاال ایــن طــور بــوده امــا ایــن جــدول
حقیقی نیست .خ ــودم پیشبینی
میکنم در نیم فصل دوم یکی ،دو تیم
امتیازات بیشتری نسبت به دیگر رقبا
بگیرند واین حالت از بین برود .تصور
مـیکــنــم پرسپولیس در نــیــم فصل
دوم از دیگر تیمها فاصله میگیرد.

سرمربی تیم ملی وزنهبرداری در آستانه رقابتهای جهانی:

برخی منتظر زمین خوردن تیم ما هستند

سرمربی تیم ملی وزنـهبــرداری
کشورمانگفت:برخیکهوظیفه
داشتند از وزنهبرداری حمایت
کنند ،کم کاری کردند و خیلیها
منتظرند تیم زمین بخورد.محمد حسین
برخواه در مورد آخرین وضعیت وزنهبرداران
پیش از اعزام به قهرمانی جهان در ازبکستان
بیان کرد :شرایط تیم بد نیست .در چهار وزن
 ۹۶ ،۸۹ ،۸۱و  ۱۰۲کیلوگرم شانس کسب
مدال داریم .در  ۱۰۹کیلوگرم و فوق
سنگین هم شرایط ملیپوشان
بد نیست .در فوق سنگین امید
دار ی ــم علیرضا یوسفی رکــورد
جوانان جهان که در لیگ زد را
بتواند در قهرمانی جهان تکرار
کند و رکــورد رسمی به نام
او ثبت شود .امیدوارم
یپــوشــان خــوب
م ـل ـ 
کار کنند و به آنچه
شــای ـس ـتــه اس ــت
ب ــرســن ــد.ب ــرخ ــواه
در م ــورد تــدارکــات
نــامـنــاســب تـیــم در
اردوی پایانی تأکید
کــرد :وزن ـ هبــرداری در
پشتیبانی وضعیت
خـ ـ ــوبـ ـ ــی ن ـ ــداش ـ ــت

ضدحمله

با اعالم اتحادیه جهانی

آغاز هفته نهم لیگ برتر

گرایی و زارع
بهترینکشتیگیران
سال  ۲۰۲۱شدند

نبرد قعرنشین و صدرنشین
در مشهد

◾

◾چــرا در تیم ملی کمتر به
میدان میروی؟

◾اما به نظر میرسد در لیگ شاهد
رقــبــای همسطحی هستیم و چندان
برتری میان تیمها وجود ندارد.

زیر ذره بین

◾داستان این همه اخطار چیست؟به
خصوص اخطار در شهرآورد!

تیمهای قعر جدولی انتحاری بازی
میکنند و نمیشود بازی مقابل آنها
را ســاده گرفت .ه ــوادار تیم خــوب و
دون ـ ــدهای اس ــت .بــایــد ت ــاش کنیم
 3امــتــیــاز ای ــن ب ــازی را بگیریم و به
صدرجدول نزدیک شویم .این بازی
برای بازگشت به جاده پیروزی خیلی
مهم است .هر بازی برای ما حکم
فینال را دارد.

◾اگــر استقالل را میبردید به صدر
جدول میرفتید اما درنهایت این
بازی مساوی شد.

مدافع چلسی ،در آستانه انتقال به
رئال مادرید قرار دارد .گفته میشود
باشگاههای لیگ برتری چون
منچستریونایتد و تاتنهام نیز به
جذب این بازیکن عالقهمند هستند.

و حمایتی از این رشته انجام نشد و آقایانی
که وظیفه داشتند از این رشته حمایت کنند
تا در وضعیت خوبی اعزام شویم ،در کار خود
کمکاری داشتند.ملی پوشان تمام تالش خود
را کردند تا اردو را در شرایط خوبی پشت سر
بگذارند هر کدام از آنها بین  ۲۰تا  ۳۰میلیون
در اردو برای خودشان هزینه کردند.
وی در مورد همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی
دربحثکنترلدوپینگگفت:تستدوپینگ
از همه ملی پوشان گرفته شده و مشکلی
نبود .در اردوی قبلی و مسابقات لیگ
تستدوپینگگرفتهشد.دوشنبهشب
نیزقراربودتستگرفتهشودکهنیامدند.
بین فدراسیون وزنهبرداری و نادو همکاری
دو جانبه وجود دارد .برخواه در پاسخ به این
پرسش که چه پیشبینی برای کسب
سکوی تیمی دارد ،تأکید کرد:
امـ ـی ــدوارم زح ـمــاتــی که
کشیدهشدهبهنتیجه
ب ــرس ــد .خیلیها
منتظرهستندکه
تیم زمین بخورد،
ولی واقعیت این
اس ــت کــه توکل
مــا بــه خــداســت و
ایمان داریم خدا دستمان
را میگیرد.

محسن بخشنده -ایرنا

حمیدرضاعرب
بـ ــا وج ـ ـ ــود ایــنــکــه
انــتــقــاداتــی نسبت
بــه عــمــلــکــردش در
ایـ ــن فــصــل وج ــود
داش ـ ــت ـ ــه ،امـ ـ ــا در
مواقع حساس با پــاس گلهایش به
داد پرسپولیس رسیده است .ترابی که
بهواسطه قدرت حمل توپش همیشه
داشتنش آرزوی هر تیمی است این
فصل تا اینجاچند کارت زرد گرفته که
برای بازیکنی مثل او عجیب است.با او
همکالم شدیم تا از پرسپولیس و تیم
ملی بگوید.

من به این تیم امیدوارم.

خبر
روز

آنتونیو رودیگر

تکنیکیترین بازیکن تاریخ فوتسال
جهان با گل حسین طیبی شگفتزده
شده و ویدئو آن را در اینستاگرام منتشر
و نوشته« :عجب گلی دوست من!» طیبی
پاسخ داده« :خیلی ممنونم پادشاه».

ترابی با اشاره به بازی با هوادار:

◾

◾گوچی در رادار تراکتور
نــصــیــرزاده ،عــضــو هیئت مــدیــره تــراکــتــور درم ــورد
شــایــعــات مــطــرح ش ــده مــبــنــی بــر ایــنــکــه کــادرفــنــی
تــراکــتــور رض ــا ق ــوچ ــان نـ ــژاد را مــدنــظــر قـ ــرار داده
اســت ،پــاســخ داد« :وی اکــنــون بازیکن آزاد است
و اگــر بــاشــگــاههــای دیــگــر قــوچــاننــژاد را بخواهند
احتمال دارد کادرفنی تراکتور هم او را مدنظر قرار
بدهد».

سینا حسینی هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه و جمعه
ایــن هفته با انجام هشت بــازی پیگیری خواهد شد که در مهمترین
دیدارهای این هفته استقالل در ورزشگاه دستگردی به مصاف پیکان
خواهد رفت و پرسپولیس با تیم قعر جدولی هوادار بازی خواهد کرد.
مالقاتفرهادبامجتبیحسینیاگرسختترازشهرآوردپایتختنباشد،
قطعا ًآسانتر از آن نخواهد بود .آبیها که به واسطه پنج تساوی اخیر خود
بهشدت تحت فشار هستند ،حاال باید در نهمین هفته به مصاف تیم
جوان و باانگیزه پیکان بروند که تاکنون بازیهای بسیار خوبی را به نمایش
گذاشتهاست.اگر مجیدی در این بازی امتیاز از دست بدهد ،بدون تردید
با چالش جدیتری از سوی هواداران استقالل مواجه خواهد شد.
دیدار پرسپولیس با هوادار نیز از حساسیتهای فراوانی برخوردار است،
رضاعنایتیکهتاکنوننتوانستهعملکردقابلقبولیداشتهباشد،ممکن
است پسازاینبازی و یکشکست دیگر ناچاربهخداحافظیبا نیمکت
این تیم شود ،از آن طرف یحیی گل محمدی نیز با انتقاد از عملکرد تیمش
در شهرآورد پایتخت می خواهد با کسب امتیاز کامل این بازی دوباره به
کورس بازگردد و در جمع مدعیان قرار گیرد .گل محمدی که از دو بازی پیش
رضا اسدی خرید گرانقیمت خود را نیمکت نشین کرده ،قبل از این جدال
با شوک خداحافظی رادوشوویچ رو به رو شد و حاال با یک دروازه بان باید
تا پایان فصل کار را ادامه دهد.
در مشهد نیز صدرنشین با قعرنشین جدول مالقات خواهد کرد .امیر
قلعهنویی کارزیادسختیمقابلپدیدهنخواهدداشت،هرچندمیثاقیان
مدعی است میخواهد طلسم ناکامیهای خود را قطع کند ،اما با مرور
نتایج تیم بحران زده میثاقیان می توان به این باور رسید قلعه نویی کار
سختی در مشهد ندارد ،مگر اینکه اتفاقات غیر منتظره رقم بخورد تا گل
گهر بدون امتیاز ورزشگاه را ترک کند .مالقات سپاهان با صنعت نفت
آبادان هم میتواند از جمله بازیهای حساس این هفته باشد.
پنجشنبه 18آذر1400
پیکان  -استقالل 16:00/
سپاهان  -صنعت نفت آبادان 16:00/
پرسپولیس  -هوادار 18:00/
جمعه  19آذر 1400
نفت مسجدسلیمان  -ذوب آهن 15:00/

پدیده مشهد  -گل گهرسیرجان 15:00/
مس رفسنجان  -تراکتور 15:00/
آلومینیوم اراک  -فجر سپاسی 15:00/
فوالد  -نساجی مازندران 18:00/

اتــحــادیــه جــهــانــی کشتی در ســایــت رسمی
خود نام سه کشتیگیر در رشته آزاد ،فرنگی
و زنان را به عنوان بهترین کشتیگیران سال
 ۲۰۲۱مــیــادی از لــحــاظ عملکرد اع ــام کــرد.
بــه نقل از ســایــت اتــحــادیــه جهانی کشتی،
محمدرضا گرایی دارنده مدال طالی المپیک
و جهان در وزن  ۶۷کیلوگرم کشتی فرنگی و
امیرحسین زارع دارنــده مدال برنز المپیک و
طالی جهان در وزن  ۱۲۵کیلوگرم کشتی آزاد
بهترین عملکرد را در میان کشتی گیران جهان
در سال  ۲۰۲۱داشتند.
در گزارش اتحادیه جهانی کشتی در خصوص
محمدرضا گــرایــی و امیرحسین زارع آمــده
اس ــت« :گــرایــی ب ــدون داشــتــن م ــدال جهانی
یــا المپیک در کارنامه خــود وارد ســال ۲۰۲۱
ش ــد ،ای ــن کشتیگیر  ۲۵ســالــه کــه بــه «مــرد
یخی» معروف اســت ،تمام معادالت را برهم
زد و بــا کسب م ــدال طــای المپیک توکیو و
جهانی نــروژ توانست ســال  ۲۰۲۱را به پایان
برساند.
همچنین امیرحسین زارع در سن  ۲۰سالگی،
سال بسیار پرباری را پشت سرگذاشت .وی
یک مدال برنز در المپیک توکیو بدست آورد و
توانست از سد کشتیگیران مطرحی همچون
طاها آکگول و گنو پتریاشویلی که سابقه مدال
طالی المپیک و جهان را دارند بگذرد و عنوان
قهرمانی جهان را از آن خود کند».
این در حالیاست که به تازگی امیرحسین زارع
و محمدرضا گرایی از سوی کمیته ملی المپیک
برای دریافت بورسیه تا بازیهای المپیک ۲۰۲۴
پاریس معرفی شدند.

اگــرچــه شــرایــط در لیگ یک
فــرانــســه بـ ــرای لــیــونــل مسی
چــنــدان مساعد نیست و او
تا اینجای فصل تنها یک بار
موفق به گلزنی شــده ،اما شرایط در لیگ
قهرمانان بــه کلی متفاوت بــوده و ستاره
آرژانــتــیــنــی در اروپـ ــا هــمــان لــیــونــل مسی
همیشگی اس ــت .البته بــه نظر میرسد
هدف اصلی پاری سن ژرمن از جذب لیونل
مسی نیز موفقیت در اروپا بوده و
این تیم یکی از بهترین بازیکنان
تاریخ لیگ قهرمانان را هم به
خدمت گرفته است.
او مقابل کــلــوب ب ــروژ یــک بار
دیگر موفق به گلزنی شد .پاس
دقــیــق کیلیان امــبــاپــه در پشت
محوطه به ایــن بازیکن رسید و او
بــا ضــربــه ای محکم و دقیق
بــه گوشه دروازه ،گــل سوم
تیمش در نیمه اول را وارد
دروازه حــریــف ک ــرد .کلوب
بروژ جدیدترین قربانی این
ســتــاره گــلــزن اس ــت .لیونل
مسی در نیمه دوم از روی
نقطه پنالتی باز هم موفق به
گلزنی شد و شب درخشان
خــود را تکمیل ک ــرد .حاال

لیونل مسی به رکورد دیگری از کریستیانو
رون ــال ــدو دس ــت یــافــتــه و مــقــابــل  38تیم
مختلف در لیگ قهرمانان موفق به گلزنی
شده است.
همچنین مسی به رکورد  16گل زده از بیرون
محوطه جریمه در سال  2021دست یافت
و مهمتر از همه با زدن  758گل ،از رکورد
تاریخی  757بار گلزنی متعلق به پله ،ستاره
افسانهای فوتبال برزیل نیز گذشت.
الــبــتــه رون ــال ــدو چــنــد روز پــیــش از رک ــورد
افــســان ـهای  800گــل نیز عــبــور کــرد تا
بــا زدن  801گــل ،همچنان در صدر
جــدول گلزنان فعال دنیای فوتبال
قرار داشته باشد.
لــیــونــل مــســی در ســه بـ ــازی اول در
دیدارهای خانگی پاری سن ژرمن
هــم در لیگ قهرمانان این
فــصــل تــوانــســتــه دروازه
حــریــفــان را ب ــاز کند.
فقط ژرژ وهآ در سال
 1994و نــیــمــار در
سال  2017با پاری
سن ژرمــن در این
رقابتها موفق به
رسیدن به چنین
دســتــاوردی شده
بودند.

دروازهبان کروات
تیم پرسپولیس
که دو روز پیش
 ۵۰هزار یورو
دریافت کرده بود،
روز گذشته ایران را
ترک کرد و احتما ً
ال
برنگردد .نکته مهم
اینکه رادوشویچ به
خاطر عدم دریافت
مطالبات این فصل
خود ،میتواند به
صورت قانونی از
پرسپولیس جدا
شود و برای دریافت
دستمزد امسال و
سال آینده به فیفا
شکایت کند.
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در حاشيه

ادامهبالتکلیفی
ماهیتحقوقی
فدراسیون
فوتبال

شب تاریخی لیونل مسی

رکوردهای پله و رونالدو با هم شکستند

رادوشویچ
ایران را
ترک کرد

لژیونرها

 8بازی بدون گل

طلسم طارمی پس
از درگیری با اسکوچیچ

در شبی کــه پــورتــو بــه گلزنی طــارمــی و پایان
ن ــوار گــل نزنیهایش نــیــاز داش ــت ایــن اتفاق
نیفتاد تــا پــورتــو بــا شکست  3بــر یــک مقابل
اتلتیکو از صعود باز بماند.نکته عجیب اینکه
آغاز گلنزنیهای طارمی به شروع ماجرایش
بــا تیم ملی فــوتــبــال ای ــران و آغ ــاز درگــیــریهــا
بازمیگردد؛ اتفاقی که حاال شاید بشود آن را
در تأثیر منفیاش در تمرکز ستاره ایرانی پورتو
جستوجو کرد.بازیکنی کــه شاید اگــر این
خامی را انجام نمیداد ،حاال شرایط بهتری در
پورتو داشــت .اگرچه او در این مدت ،فرصت
مقابله بــا ایــن طلسم هشت مــســابــقـهای را
داشــتــه امــا یــک بــار پنالتی کــه او باید بــه ثمر
میرساند به فرزند سرخیو کونسیسائو اهدا
شد و یک بــار هم وی ای آر جلو گلزنیاش را
گرفت.
با این حال و باوجود تلخی حذف و در شرایطی که
شاگردان کونسیسائو موفق نشدند درخشش
ســال گذشته را در لیگ قهرمانان اروپــا تکرار
کنند ،حاال باید آنها را در لیگ کنفرانس ببینیم
کــه فــرصــت بیشتری ب ــرای درخــشــش مهدی
طارمی و همقطارانش است.

فدراسیون فوتبال در
حالی به آخرین روزهای
مهلت یکساله فیفا
نزدیک میشود که
هنوز هیچ اتفاقی در
ارتباط با تعیین ماهیت
حقوقی این فدراسیون
صورت نگرفته و از طرفی
جیانی اینفانتینو به
طور مکرر بر حل و فصل
این موضوع تأکید کرده
و قرار است کمتر از دو
ماه دیگر وارد تهران
شود .پیش از این فیفا
و دولت ایران بر سر
ماهیت این فدراسیون
اختالفاتی داشتند
که در نهایت دولت از
موضع خود کوتاه آمد،
اما الیحه یکبندی
دولت پس از گذشت
چندین ماه همچنان در
کمیسیونها و اتاقهای
تخصصی باقی مانده
است.

