ورزشی
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طلسم فوالدشهر
باالخره ذوب شد

گزارش

بحران زودرس در پدیده

فقط با گذشت  ۲هفته از آغاز لیگ برتر ،تنها نماینده فوتبال استان به دلیل بیتدبیری
مدیران و تصمیمات عجوالنه در بحران فرو رفته و در خطر سقوط به لیگ دسته دوم است
روز یک شنبه در حالی که قرار بود دیدار
تیمهای فوتبال مس رفسنجان و پدیده
در رفسنجان برگزار شــود ،این دیدار
به دلیل حاضر نشدن بازیکنان تیم
مشهدیدرزمینرخندادتاپسازحضور
داوران و تیم میزبان در ورزشگاه ،بازی
لغو شود.این اتفاق در حالی رخ داد که
بازیکنان پدیده از چند روز قبل مدیریت
این باشگاه را تهدید کرده بودند که اگر
پول نقد به حساب آنها واریز نشود ،در
دیدار با مس رفسنجان در زمین حضور
نخواهند یافت و حتی برای نشان دادن
جدی بودن تصمیم خود ،در هیچکدام
از جلسات تمرینی منتهی به دیــدار با
نماینده رفسنجان ،حضور نیافتند تا
شایدمدیریتومالکیتاینباشگاهلیگ
برتریمتوجهشودکهآنهارویتصمیم
خودمصرهستند.حاالمدیریتومالک
تیمپدیده یعنیمسعودمعماییوفرهاد
حمیداوی 4 ،روز وقت دارند تا تیم را از
نابودی،حذفازلیگبرتروسقوطآنبه

دسته دو نجات دهند؛ اتفاقی که مشابه
آن بــرای نفت تهران و سیاهجامگان،
دیگرتیممشهدیدرلیگآزادگانافتاد.
طبق این قانون ،تیمی که در دو بازی
از لیگ و به هر دلیل غیرقابل توجیهی
انصراف دهد یا در زمین حاضر نشود،
از آن لیگ حذف می شود و به دو دسته
پایینترسقوطمیکند.
▪قهر مهاجری و حضور میثاقیان

رضا مهاجری که بــرای فصل جدید به
عنوان سرمربی معرفی شــده بــود ،در
روزهایگذشتهسعیکردتاشاگردانش
را برای حضور در لیگ برتر آماده کند.
سرمربی پدیده تالش کرد تا با وضعیت
نابسامان باشگاه مشهدی بــســازد ،
امــا دخالت افــراد غیرفوتبالی در این
باشگاهباعثشدتارضامهاجریتصمیم
نهایی خود را برای کنارهگیری از سمت
سرمربیگری پدیده بگیرد.این در حالی
استکهبازیکنانپدیدهدیروزبرایچند

مین بار به محل تمرین تیمشان رفتند،
اما به دلیل پرداخت نکردن مطالبات
شان حاضر به انجام تمرین نشدند و با
لباسشخصیدرمحلحضورداشتند.
در ادامــه رضا مهاجری از سیدمهدی
سیدصالحیکهبهعنوانمدیرتیمفوتبال
پدیده انتخاب شده و نماینده مدیریت
باشگاه در تیم است  ،مطالبات بازیکنان
را پیگیری میکند که صحبتهای آن
ها منجر به درگیری لفظی میشود تا
در ادامــه مهاجری به حالت قهر محل
تمرین پدیده را ترک و سپس استعفا می
کند .از طرفی پس از این اتفاق  ،فردی
به نمایندگی از فرهاد حمیداوی ،مالک
باشگاه با اکبر میثاقیان دیروز در یکی از
هتل های شهر مشهد جلسه ای داشته
و برای قبول هدایت پدیده با او صحبت
کردهاست.سپس اکبرمیثاقیاندیشب
در محل خوابگاه بازیکنان هم حضور
یافته بــود و قــرار شد صحبتی با آن ها
داشته باشد که در صورت تایید از امروز

در محل تمرین حضور یابند .حاال باید
دیدسرانجاماینکالفسردرگمنماینده
فوتبال خراسان رضوی در لیگ برتر به
کجا خواهد رسید و گره کور آن چگونه
نباید
بازمیشود.تیمفوتبالپدیده 8آبا 
در خانه از نفت مسجدسلیمان پذیرایی
کند و در صورت حضور نیافتن ،این بار
خبری از نتیجه  0-3به ســود حریف
نیست و تیم مشهدی به صورت کامل از
جدول ردهبندی لیگ برتر خارج شده و
طبقآییننامهبهدودستهپایینتریعنی
به لیگ دسته دوم فوتبال ایران سقوط
میکند.اما آن چیزی که در ایــن بین
خیلیمهماست،فوتبالاستاناستکه
متقبل ضرر زیادی می شود و در چنین
شرایطی تیم پدیده نیز همانند ابومسلم
و سیاه جامگان به تاریخ می پیوندد.
امیدواریم مسئوالن ارشــد استان دل
شان به حال فوتبال استان بسوزد و پای
کار بیایند و برای نجات تنها تیم فوتبال
شرقکشورتدابیریبیندیشند.

عکس:میثم دهقانی

کتانیهای مایکل جردن 1/5میلیون دالر به فروش رفت!
کفش ورزشی که مایکل جردن فوق ستاره  NBAدر اوایل ورزش حرفهای خود پوشیده بود به فروش رفت.به نقل از
استار ،یک جفت کفش ورزشی که مایکل جردن فوق ستاره  NBAدر اوایل کار خود پوشیده بود روز یکشنبه به قیمت
 1.5میلیون دالر معادل  40میلیارد تومان فروخته شد و
رکورد قیمت در حراج کفشهای پوشیده را شکست.این
کفشهای قرمز و سفید در یک فصل به یادماندنی توسط
بازیکن برجسته شیکاگو بولز پوشیده شده بود.خانه
حراج نیویورک در بیانیهای در توئیتر خود گفت:
«با ارزشترین کفشهای کتانی که تا
به حال در حراج ارائه شده
است کفشهای مایکل
جردن بود که در فصل
یکرد».
 ۱۹۸۴بازی م 

سوژه

روزهای بد ستاره آرژانتینی در پاریس

رویای برباد رفته توپ طالی هفتم!
گروه ورزش/بیش از دو ماه است که از انتقال غیرمنتظره لیونل مسی به
پاری سن ژرمن و جدایی او از بارسلونا سپری شده و  4هفته نیز از رقابت
های این فصل لوشامپیونه سپری شده و در مقابل تعداد گل ها و پاس گل
هایستارهپاریسیهاهمچنانعددصفرنقشبستهاست.ایندرحالی
است که در 17سال گذشته هیچ گاه مسی 4هفته نخست لیگ را بدون
گل پشت سر نگذاشته بود.در رقابت های این هفته لوشامپیونه نیز پاری
سن ژرمن با ارائه نمایشی بحث برانگیز در دربی فرانسه به تساوی بدون
گل مقابل مارسی رضایت داد و البته خوش شانس بود که دروازه خود را
درایندیداربستهنگهداشت.البتهنبایدفراموشکرداشرفحکیمیدر
دقیقه  54اخراج شد و پاری سن ژرمن تقریبا نیمه دوم را  10نفره بازی
کردامالیونلمسیدرایندیدارنیزموفقبهگلزنینشدتاروند
ناکامی های او در لیگ فرانسه به چهار مسابقه پیاپی
افــزایــش پیدا کند.البته لیونل مسی در لیگ
قهرماناننمایشیمتفاوتداشتهودرسهبازیاول
خودبالباسپاریسنژرمنسهبارموفقبهگلزنی
شدهاست.مسیدرحالییکنمایشناامیدکننده
دیگر در لیگ فرانسه داشت که در همان شب رای
گیری برای اهدای جایزه توپ طال هم به اتمام
رسید.درحالیشاهدروزهایکمفروغاعجوبه
آرژانتینی در پاریس هستیم که رقبای اصلی
او مثل لواندوفسکی عملکرد بسیار خوبی
در تیم های خود داشته اند.با این تفاصیل
احتماال تعداد توپ های طالی مسی در
عدد 6باقی خواهد ماند و باید در تاریخ
هشتم آذرمــاه و در سالن تئاتر دو
شاتلتمنتظراعالمیکنامجدید
درمراسماهدایتوپطالباشیم.
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مهدوی کیا:
شناختی از لبنان نداریم!

برد استقالل
با درخشش
خرید طالیی
گروه ورزش /در ادامه مسابقات هفته دوم
لیگ برتر فوتبال روز گذشته بازی برگزار
شد.دریکیازاینمسابقاتتیمفجرسپاسی
شیرازمیزبانتیمگلگهرسیرجانبودکهاین
مسابقهبانتیجهیکبرصفربهسودگلگهربه
پایانرسید.اینمسابقهتادقیقه۹۱باتساوی
بدون گل دنبال میشد اما میالد زکی پور با
شوتازراهدوردروازهفجررابازکردتادومین
باختمتوالینمایندهشیرازدرلیگبرتررقم
بخورد.گل گهر با این برد  ۶امتیازی شد و
فجر هم بدون امتیاز است.در دیگر بازی دو
تیم تهرانی هوادار و پیکان در ورزشگاه غدیر
بهمصافهمرفتندکهجدالدوتیمبابرتری
 ۲بر صفر پیکان تمام شد .پیکان در بازی با
هوادارازدقیقه ۵۱بااخراجعلیرضاکوشکی
 ۱۰نفره بازی کرد.هوادار که این فصل به
لیگ برتر صعود کرده است ،هفته گذشته به
استقالل باخته بود و در دومین هفته مجدد
شکست را تجربه کرد .پیکان هم با برد امروز
 ۴امتیازی شــد.در دیگر بــازی روز گذشته
تراکتور در اولین بازی خانگی خود در فصل
جدیدبا 2گلازسدصنعتنفتگذشت.
***
در مهم ترین بــازی روز گذشته ذوب آهن
و استقالل در فوالدشهر مقابل هم صف
آرایی کردند که این بازی در نهایت با نتیجه
 -2صفر به سود استقالل به پایان رسید تا
آبی های تهرانی بعد از  5سال در فوالدشهر

طعم پیروزی را بچشند و با  6امتیاز در صدر
جدول به سپاهان و گل گهر بپیوندند .هر
 2گل این بازی را یامگا در اولین حضور خود
در ترکیب استقالل به ثمر رساند.در دقیقه
دوم این دیــدار ذوب آهن حمله ای را روی
دروازه استقالل انجام داد که ضربه سر
رضا خالقی فر را سیدحسین حسینی مهار
کرد اما در همین صحنه دچار مصدومیت
شد.حسینیکهتالشمیکردبازیراادامه
دهد دو دقیقه بعد از این صحنه روی زمین
افتادوتالشپزشکانبرایبهبودمصدومیت
او ثمری نداشت و در دقیقه هشتم جای خود
را به رشید مظاهری داد تا یکی از سریع ترین
تعویض ها درون دروازه استقالل صورت
بگیرد.رشید مظاهری که با کش و قوس
فراوان در استقالل ماند خیلی زود توانست
فیکسشودودروندروازهاینتیمقراربگیرد.
رشید در این بازی محک جدی نخورد و باید
منتظروضعیتمصدومیتحسینیوتصمیم
مجیدی در خصوص انتخاب دروازه بان
اول تیمش باشیم.دیگر اتفاق مهم این بازی
گلزنی کوین یامگا بازیکن تازه وارد آبی ها
بود.دردقیقه 27خریدجدیداستقاللیهابا
کنترلتوپوچرخشمدافعانذوبآهن،در
حالیکهدرابتداپشتبهدروازهبود،باضربه
ایزمینیودقیقتوپرابهگوشهدروازهذوب
آهن فرستاد و گل نخست خودش را برای
استقاللبهثمررساند.یامگابااینگلبیست

و هشتمین گلزن خارجی استقالل لقب
گرفت.پیشازاینبازیکنرأفتقلیاف،راجر
فابریتسیو،آوسنتی گیالئوری،جوئلسون
داســــیــــلــــوا،ســــردان اورس ــوی ــچ،ف ــاب ــی ــو
جــانــواریــو،ریــنــالــدو کــــروزادو،هــــوار مال
محمد،ولید علی،جیلوید ساموئل،گوران
یرکوویچ،کرارجاسم،رودریگوتوسی،ویسنته
آرزه،بــوبــکــر کبه،آنتونیو کــاروالــیــو،پــرو
پییچ،لئاندرو پادوانی،سرور جپاروف،مامه
باباتیام،همامطارق،الحاجیگرو،اسماعیل
گــنــســالــوس،آیــانــدا پــاتــوســی،گــادویــن
منشا،شیخ دیاباته و هروویه میلیچ گلزنان
خارجیاستقاللبودند.
▪نتایجهفتهدوملیگبرتر

نفتمسجدسلیمانصفر-سپاهان3
گلها:شهباززاده( 7و)25وگولسینا()39
مسرفسنجان-پدیده(لغوشد)
فجرسپاسیصفر-گلگهریک
گل:زکیپور()91
هوادارصفر-پیکان2
گل ها:محمدحسین فالح ( )۱۲و مجتبی
حقدوست()۲۸
تراکتور- 3صنعتنفتصفر
گل ها:پیمان بابایی( 9و  )86و نریمان
جهان()94
ذوبآهنصفر-استقالل2
گل:کوینیامگا( 27و)94

پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس باز می شود؟

مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید پس از برتری
تیم ملی امید مقابل نپال در تاجیکستان گفت :بازی خیلی
خوبیانجامدادیموموقعیتهایزیادیداشتیمکهفقط4
مورد آن ها به گل تبدیل شد .بازی اول بود و بازیکنان پس از
مدتها کنار هم بازی کردند ،اما با این حال از شرایط تیم
راضی هستیم و رفته رفته بهتر میشویم .وی ادامه داد:
نتیجه خوبی گرفتیم ،اما موقعیتهای زیادی هم از دست
دادیم و میتوانستیم با گلهای بیشتری نپال را شکست
دهیم.سرمربی تیم فوتبال امید ایران درباره دیدار با لبنان
گفت :شناختی از این تیم نداریم ،اما به دنبال این هستیم
که سه امتیاز آن مسابقه را هم بگیریم.

مجید صدری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز پنج شنبه هفته گذشته اعالم کرد منابع
مالی برای پرداخت مطالبات کالدرون و دستیارش تأمین شده است و به زودی پنجره
لوانتقاالتیسرخپوشانبازخواهدشد.بهگزارشتسنیم،درهمینزمینهشنیدهمیشود
نق 
باشگاه پرسپولیس حدود  20میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات کالدرون و خواکین
تأمین کرده و طی روزهای گذشته نیز مذاکرات برای تبدیل این مبلغ به دالر
انجامشدهاست.سرخپوشانهمچنینعالوهبرپرداختمطالبات580
هزار دالری کالدرون (به عالوه پنج درصد سود سالیانه) ،قرار است
مطالبات  95هزار دالری خواکین را نیز به حساب این مربی واریز
کنند.خواکیناکنوندرایرانودرتیمفوالدخوزستانحضوردارد.
باشگاهپرسپولیسباحکمفیفاوتأییددادگاهCASبهپرداخت580
هزاردالربهکالدرونو 95هزاردالربهخواکینمحکومشدهبودو
لوانتقاالتیسرخپوشانبستهاست.
بههمیندلیلنیزپنجرهنق 

درخشش سردار و صیادمنش پس از جهانبخش و طارمی

دردسر شیرین اسکوچیچ!

آفساید

بازیکن استقالل با استعدادترین آسیا شد
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه آغاز مسابقات مقدماتی
جام ملت های آسیا  2022زیر  23یک نظرسنجی به راه انداخته بود
تا با استعداد ترین بازیکن را انتخاب کند.امیرعلی صادقی بازیکن
جوان استقالل یکی از نامزدهای کسب این جایزه بود .در نهایت در این
نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازیکن استقالل با کسب 85درصد
آرا به عنوان با استعدادترین بازیکن آسیا انتخاب شد.

آزمون آلکس سانچس در میالن

درخشش لژیونرهای ایرانی در لیگ های
اروپایی ادامه دارد و پس از هت تریک مهدی
طــارمــی در لیگ پرتغال و گلزنی علیرضا
جهانبخش در لیگ اروپا ،اللهیار صیادمنش
و سردار آزمون هم در مسابقات باشگاه های
اوکراین و روسیه خوش درخشیدند .مهدی
طارمی پس از پاس تک گل تیمش مقابل آث
میالن ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا و انتخاب
به عنوان بهترین بازیکن زمین در هفته نهم
لیگ پرتغال مقابل توندال هت تریک کرد.
علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی هم در
دیدار فاینورد و یونیون برلین زننده گل اول
تیمشبود.درخششایندولژیونرکهبازیکنان
کلیدی تیم ملی ایــران هستند نه تنها باعث
خوشحالی کادرفنی شد بلکه شور و شعف

فوتبال دوستان ایرانی را هم در پی داشت ،اما
این پایان کار نبود و سردار آزمون دیگر مهاجم
تیم ملی هم در دیــدار باشگاهی اش خوش
درخشید و دبل کرد تا فشارها و انتقادها را از
روی خود بردارد .تیم فوتبال زنیت موفق شد
در هفته دوازدهــم لیگ برتر روسیه با نتیجه
پرگل 7بریکاسپارتاکمسکورادرهمکوبد.
سردارآزمون(دقایق 20و)36دوگلاز 7گل
تیمش را به ثمر رساند و به واسطه این گل ها و
عبور تعداد گل هایش در لیگ روسیه از تعداد
 100گل وارد تاالر مشاهیر لیگ روسیه شد.
آزمونبادبلمقابلاسپارتاکتعدادگلهایش
برای تیم های روسی(روبین کازان ،روستوف
و زنیت) را به عدد  101رساند.در لیگ برتر
روسیه هر بازیکن خارجی یا داخلی که بتواند

بــرای تیم های باشگاهی این کشور بیش از
 100گلبهثمربرساندنامشواردباشگاهیبه
نام « »Grigory Fedotov Clubمی شود .تیم
زوریا توانست در هفته دوازدهم لیگ اوکراین
به پیروزی یک بر صفر برابر کلس برسد و گل
سه امتیازی این بازی را اللهیار صیادمنش
در دقیقه  38به ثمر برساند .پــاس ایــن گل
پیروزیبخشرانیزشهابزاهدیدادتاشاهد
درخششایرانیهایزوریادراینپیکارباشیم.
چندروزپیش صیادمنشدررقابتهایلیگ
کنفرانس اروپــا تک گل تیمش مقابل زسکا
صوفیهرابهثمررساندوگلاونامزدبهترینگل
اروپا شد .حاال اسکوچیچ سرمربی تیم ملی با
درخششصیادمنشوآمادگیسرداروطارمی
دردسرشیرینیبرایلیستتیمملیدارد.

سایت « »nevasportروسیه خبر داد سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت
پیشنهاد جذاب جدیدی از تیم بزرگ اروپایی دریافت کرده است .طبق
گزارش های رسیده از ایتالیا ،باشگاه اینتر با درخواست اینزاگی سرمربی
خود تحرکاتش را برای جذب سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی زنیت
آغاز کرده است .سران باشگاه اینتر قصد دارند آزمون را جانشین آلکس
سانچس مهاجم شیلیایی تیم کنند.

پشیمانی مدافع مغضوب پرسپولیس
علیرضا ابراهیمی مدافع پرسپولیس که در اعتراض به بازی نکردنش در
بازی با فوالد مورد غضب یحیی گل محمدی قرار گرفت ،دیروز هم اجازه
حضور در تمرین را پیدا نکرد و این طور که به نظر می رسد گل محمدی
قصد ندارد وی را به تیم برگرداند البته شنیده می شود این مدافع از رفتار
خودش پشیمان شده اما بعید است کادرفنی این تیم به راحتی از این
رفتار چشم پوشی کنند.

احضار خطیبی و نویدکیا به کمیته انضباطی
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ،رسول خطیبی سرمربی آلومینیم اراک
به دلیل افترا و نشر اکاذیب به جهت تشویش اذهان عمومی از طریق برنامه
تلویزیونی و همین طور محرم نویدکیا به دلیل توهین به مقامات رسمی
فدراسیون از طریق مصاحبه با رسانهها قبل از بازی با نفت مسجد سلیمان
باید روز پنج شنبه ششم آبان در جلسه کمیته انضباطی حاضر شوند.

