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سوژه

گفت وگو

اعتراض سرمربی استقالل
به حضور تماشاگران در حافظیه
مجیدی :هواداران ما هم هفته بعد
به ورزشگاه بیایند!

اولین مدال جهاین بوکس ایران بر گردن
دانیال شه بخش

مشت های اتریخ ساز

سرانجامبوکسایرانباهدایتعلیرضااستکیکهخودروزیازقهرمانان
اینرشتهبود،موفقشددررقابتهایقهرمانیجهانبهمیزبانیصربستان
به مدال برسد .تیم  ۱۰نفره ای که سرمربی تیم ملی مهم ترین فاکتور
یعنی انگیزه و اعتماد به نفس را در آن ها زنده کرد تا جایی که حتی مقابل
قهرمانالمپیکوجهانهمازپیشبازندهنباشند.تیمملیبوکسکهبا۱۰
بوکسورراهیاینرقابتشدهبود،موفقشدتابوشکنیکندوبهنخستین
مدال تاریخ ایران در این مسابقات دست یابد .دانیال شه بخش پس از
چهارپیروزیمقابلحریفانباشایستگیمدالبرنزراکسبکردوبهعلت
مصدومیت ناچار شد از ادامه مسابقات انصراف دهد .شهبخش بوکسور
المپیکیکشورمانکهبهویژهدراینچندسالعملکرددرخشانیداشت
برای رسیدن به مدال راه نسبت ًا طوالنی داشته است .او با قدرت بدنی باال
و انگیزه عجیبی که در رقابتهایش به ویژه مبارزه آخر کام ً
ال مشهود بود،
موفق شد نخستین مدال تاریخی بوکس در رقابت های جهانی را از آن
خود کند .پیروزی مقابل گامبیا ،مکزیک ،قرقیزستان و لیتوانی و کسب
مدالبرنزعملکردویدراینمسابقاتبود.شهبخشبهدلیلمصدومیت
نتوانستدررقابتنیمهنهاییحضورپیداکند.آنچهشایدحتیبهاندازه
مدالتاریخیاو دراینرقابتهابهچشمآمدحسرتچندمدالدیگرتوسط
ملیپوشانیبودکهبوکسوربرترمیدانبودندولیدربهتوناباوریبازنده
اعالمشدندوباردیگربرتداومضعفدیپلماسیومدیریتبوکسکشورمان
تاکیدکرد.شاگرداناستکیبادستخالیمردانهجنگیدندوشجاعانهبا
قدرتهایبزرگمبارزهکردند،دیگربرایآنهاتفاوتینمیکندحریفشان
بینامونشانباشدیاقهرمانالمپیکوجهانواینخاصیتارزندهتیمملی
فعلیاست.شاگرداناستکیآمادهترازهرروزقدمبهمسابقاتگذاشتند
به طوری که آن قدر همه را به مدال جهانی امیدوار کرده بودند که در هر
وزنانتظارکسبمدالمیرفت.شایدبزرگترینناکاماینرقابتهامیثم
قشالقیبود؛سراسرانگیزهوتواناییکههرقدرمشتزدوحریفرابهگوشه
رینگ برد تأثیری در نتیجه مبارزه نداشت و حسرت مدال وی و فریادهای
مظلومانهسرمربیتیمملیدرپایرینگهرگزفراموشنمیشود.

توقف استقالل و شکست سپاهان در آغاز هفته چهارم

ناکامی فرهاد در شکستن رکورد تاریخی
هادی/تیماستقاللدرآغازهفتهچهارملیگبرترپسازسه
بردمتوالیبدونگلخورده،درمصافبافجرسپاسیشیراز
همگلخوردوهمنواربردهایشپارهشد.هفتهچهارملیگ
برتر روز گذشته با انجام چهار دیدار در شهرهای مختلف
آغاز شد که در یکی از حساس ترین دیدارها تیم استقالل
در حافظیه شیراز مهمان تیم فجرسپاسی بود و با وجود
برترینسبیمقابلمیزبان،درحالیکهتاثانیههایپایانی
تیم پیروز میدان بود ،برد را با تساوی عوض کرد تا در روز
رونماییازرودیژستدوسالگرددرگذشتمرحوممنصور
پورحیدریآبیهانتوانندبهچهارمینبردپیاپیدستپیدا
کنند.البتهباهمینیکامتیازهمبهلطفشکستسپاهان،
استقاللی ها موقتا به تنهایی در صدر جدول قرار گرفتند.
مجیدی تیمش را با ترکیب سیدحسین حسینی ،محمد
دانشگر ،حسین مرادمند ،سیاوش یزدانی ،وریا غفوری،
جعفرسلمانی،مهدیمهدیپور،آرشرضاوند،کوینیامگا،
امینقاسمینژادورودیژستدبهمیدانفرستاداماباوجود
بازیمالکانهآبیهاناهمواریزمینچمنورزشگاهحافظیه
مانعازموفقیتوگلزنیاستقاللدرنیمهنخستشدورودی
ژستد مهاجم تازه وارد این تیم هم نتوانست انتظارات را
برآورده کند و در نیمه دوم تعویض شد .در این نیمه با وجود
شدت گرفتن بارندگی دو تیم بازی بهتری نسبت به نیمه

چراغ سبز میلیچ به آجورلو و استقالل؟
هرویه میلیچ از جمله نفراتی است که به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از سوی مدیران باشگاه
استقالل،نامشدرفهرستطلبکاراندانهدرشتاینباشگاهقرارگرفتهاست.بهرغماینکهدردوره
احمدمددیبارهابهویوعدهپرداختمطالباتشدادهشدامااینبازیکنبدوندریافتمطالباتش
مجبورشدتهرانرابرایهمیشهترککند،بههمیندلیلپیشبینیمیشداوبهواسطهتاخیر
باشگاهاستقالل،ازاینمجموعهبهفدراسیونبینالمللیفوتبالشکایتکند،اماویتااین
لحظه به فیفا شکایت نکرده و ترجیح میدهد به صورت توافقی با مدیران فعلی باشگاه به
توافقبرسد.گویاچندروزقبلمسئوالنحقوقیباشگاهاستقاللبهمنظوربرطرفشدن
مشکالتمیلیچبانمایندهویمالقاتیداشتندتادرنهایتبهیکتوافقکلیدستیابند.
میلیچدرجریانمذاکراتبامدیرانحقوقیباشگاهاستقاللبرایآنهاپیغامفرستادهکه
قصدندارممشکلیبرایباشگاهبهوجودبیاورم،هرچنددردورهقبلیمدیریتباشگاه
رفتارمناسبیبامننداشتنداماازآنجاکهبههواداراناستقاللعالقهمندهستم،
ترجیحمیدهمبدوناینکهشکایتکنم،اینمشکلبرطرفشود.

اخبار

آزمون باالتر از مسی ،رونالدو و امباپه
سردار آزمون در سال 2021در 25بازی موفق شده
 17گل به ثمر برساند و آماری خیره کننده از خود به
نمایش بگذارد .او در هر  102دقیقه یک گل زده که
آماری عالی محسوب میشود و او را باالتر از مسی،
امباپه و بنزما قرار میدهد .لواندوفسکی که یکی
از گزینههای کسب توپ طال در سال  2021است
توانستهدرهر 63دقیقهیکگلبهثمربرساندوازاین
حیثبهترینبازیکندنیالقبگرفتهاست.نکتهجالب
توجهحضورگرتبیلدرردهسوماستزیراتوانستهبا
درخشش در تاتنهام آمار خوبی از نظر دقایق حضور
در بازی در سال  2021از خود به جا بگذارد .محمد
صالح با آمار هر  119دقیقه یک گل در رده بیست و
دومقرارداردورونالدوبا 120دقیقهیکگلدرجایگاه
بیستوچهارمجایگرفتهاست.

ذوقزدگی خارجیهای استقالل
از استقبال شیرازیها

دو بازیکن خارجی استقالل از استقبال فوقالعاده
مردم شیراز ذوقزده شدند .استقالل در هفته چهارم
لیگ برتر دیروز مهمان تیم فجرسپاسی شیراز بود.
شاگردان فرهاد مجیدی پنج شنبه به شیراز رسیدند
و با استقبال هــواداران استقالل در این شهر مواجه
شدند .جمعیت هواداران به حدی زیاد بود که آبیها
در زمان رسیدن نتوانستند وارد هتل شوند و مجبور
شدندمدتیمنتظربمانندتاجمعیتحاضرمقابلهتل
محلاقامتاینتیمپراکندهشود.اینموضوعبرایدو
بازیکنخارجیاینتیمیعنیکوینیامگاورودیژستد
بسیار جالب توجه بود و دو ستاره خارجی استقالل از
جمعیت حاضر در شیراز فیلمبرداری کردند و آن را در
فضایمجازیبهاشتراکگذاشتند.

پدیده روی نوار ناکامی
نخست ارائه دادند و فرصت هایی برای گلزنی داشتند که
البته سهم استقالل بیشتر بود و در یکی از حمالت آبی ها،
مدافع فجر روی دانشگر مرتکب خطای پنالتی شد و کوین
یامگابازیکنخارجیاستقاللپنالتیراتبدیلبهگلکرد.
استقاللیهاامیدواربودندمثلسهدیدارقبلیاینبازیرا
همبدوندریافتگلوبابردسپریکنندوتاثانیههایپایانی
هم این اتفاق رخ داده بود اما لغزندگی و ناهمواری زمین
باعث شد حسینی روی ضربه کرنر فجری ها تعادلش را از
دستبدهدوسیروانقربانیگلتساویبخششیرازیها
راوارددروازهاستقاللکند.اینگلبهمنزلهپارهشدننوار
پیروزیهایشاگردانمجیدیوازدسترفتنکلینشیت
بود و از طرفی هم مانع رسیدن فرهاد و تیمش به رکورد
تاریخی مرحوم منصور پورحیدری شد که در دوره نخست
لیگ برتر با استقالل به شش برد پیاپی رسیده بود .البته
مجیدی با  10امتیازی که تیمش در چهار دیدار نخست
فصل جاری گرفته به رکورد صمد مرفاوی و پرویز مظلومی
درلیگششمویازدهمرسیدوحاالاستقاللباسهمربیدر
آغازلیگ 10امتیازیشدهاست.دردیگردیدارها،هوادار،
تیم تازه وارد لیگ موفق شد اولین بردش را کسب کند و
جالباینجاستکهرضاعنایتیسرمربیمشهدیهوادار،
درمصافبانمایندهمشهدواکبرمیثاقیانمربیسابقشبه

اسکوچیچ
نامزد بهترین مربی سال جهان شد
سایت فدراسیون جهانی فوتبال تاریخ و آمار ،از نامزدهای
بهترینمربیهایتیمهایملیدرسال 2021رونماییکرد
کهنام«دراگاناسکوچیچ»،سرمربیتیمملیکشورماندراین
فهرست به چشم میخورد .اسکوچیچ در تیم ملی کشورمان
آماری خیره کننده از خودش به ثبت رساند و توانست در 11
بازی تیم ملی به 10برد و یک تساوی دست پیدا کند .این آمار
درخشان باعث شد تا سایت فدراسیون جهانی فوتبال تاریخ و
آمار او را به عنوان یکی از بهترین مربیان ملی در سال 2021
معرفیکند.سالگذشتهاینسایت،دیدیهدشان،سرمربیتیم
ملیفرانسهرابهعنوانبهترینمربیتیمهایملیانتخابکرد.

این برد دست یافت .در دیگر بازی ،تراکتور در تبریز مقابل
پیکان شکست خورد تا سومین باخت پرشورها در فصل
جدیدثبتشود.درآخریندیدارروزنخستهفتهچهارمنیز
شاهدبرگزاریشهرآورداصفهانبودیمودریکبازیپرافت
وخیزاینذوبیهابودندکهتوانستندبایکگل،همشهری
پرستارهخودراازپیشروبردارند.دراینبازیسپاهانیک
پنالتیرا توسطشهباززادهازدستدادوازدقیقه 68نیزبا
اخراجعلیمحمدی 10نفرهبازیکرد.
▪تابلوینتایج

* فجرسپاسی شیراز یک – استقالل یک
گل ها :سیروان قربانی  95برای فجر و کوین یامگا
 -60پنالتی برای استقالل
*هوادار - 2پدیده مشهد صفر
گل ها :محمد قاضی  9و نیما انتظاری 41
*تراکتوریک  -پیکان 2
گل ها :پیمان بابایی 5برای تراکتور و اسماعیل بابایی
 36و محمد جواد آزاده  40برای پیکان
*ذوب آهن یک – سپاهان صفر
گل :سجاد دانای باغکی 57

دلیل خط خوردن جهانبخش از فهرست اروپایی
در چارچوب هفته چهارم لیگ کنفرانس اروپا ،تیم فوتبال فاینورد در دیداری سخت
مقابل اونیون برلین قرار گرفت و توانست به برد ارزشمند  2بر یک دست یابد .در این
بازی علیرضا جهانبخش حضور نداشت و از فهرست بازیکنان حاضر برای این مسابقه
خط خورده بود .جهانبخش که همیشه در ترکیب اصلی فاینورد قرار داشت و
جزوبازیکنانمهماینتیمبهشمارمیرفت،غیبتاشباعثسوالبسیاریاز
رسانههاشدوبرایهمینخبرنگارانهلندیدراینخصوصاظهارنظرکردند.
طبقگزارشسایتهواداریفاینورد،علتغیبتستارهکشورماندربازیمقابل
نمایندهآلمانمشخصشد.اینسایتبهنقلازدوخبرنگارهلندیبهنامهای«دنیس
فان ارسل» و «سینکالر بیشاپ» نوشت که جهانبخش مصدوم است .ستاره کشورمان
با این که به آلمان سفر کرد و پیش از رسیدن به برلین لحظات جالبی را رقم زد به دلیل
آسیبدیدگیازفهرست«آرنهاسالت»خطخوردوبهاینبازینرسید.فاینوردبااینبرد
درآستانهصعودبهمرحلهبعدیقرارگرفتزیرابا 10امتیازدرصدرجدولقراردارد.

بازگشت ژاوی به نوکمپ

کاتاالنها امیدوار به معجزه مرد محبوب

بعدازکشوقوسهایفراوانوشایعاتضدونقیضیکهطیروزهای
اخیر مطرح شده بود ،در نهایت باشگاه السد اعالم کرد که بارسلونا
بند آزادسازی ژاوی هرناندز را پرداخت کرده و این سرمربی جوان به
نوکمپ بازخواهد گشت .چندی پیش و بعد از دو شکست تلخی
که بارسلونا طی یک هفته مقابل رئال مادرید و رایو وایکانو
تجربه کرد ،باالخره صبر سران این باشگاه به پایان رسید
و رونالد کومان بعد از حدود یک سال و نیم از هدایت
بلوگرانا برکنار شد؛ موضوعی که از ابتدای فصل نیز
گمانه زنی هایی در خصوص آن وجود داشت اما در نهایت
در این مقطع به شکل رسمی اتفاق افتاد .بعد از برکناری
رونالد کومان از هدایت بارسلونا گمانهزنیها در خصوص
سرمربی بعدی بلوگرانا قوت گرفت .در روزهای گذشته
اخبار ضد و نقیضی درباره موضع باشگاه السد در خصوص
جدایی ژاوی هرناندز مطرح شد .با این حال چند شب پیش
مدیر باشگاه السد صحبت های نگران کننده ای درباره ژاوی
انجام داد و اعالم کرد که آن ها اجازه جدایی او را صادر نخواهند
کرد؛ جایی که ترکی آل علی ،مدیر السد در این باره گفت« :ما از

مالقاتاعضایبارسااستقبالمیکنیماماموضعباشگاهازاولمشخص
بوده است .ما به سرمربیمان ،ژاوی کام ً
ال متعهد هستیم و نمیتوانیم
در این مقطع از فصل او را از دست بدهیم ».با این حال چند ساعت بعد و
پس از دیدار السد برابر الدحیل ،ژاوی به نوعی موضع خود را اعالم
و تاکید کرد که می خواهد به بارسلونا برگردد .او گفت« :من
بسیار خوش بین هستم .هر دو باشگاه در حال مذاکره
هستند.مذاکراترابهمدیریتدوباشگاهمیسپارم.بااین
حال آن ها خواسته من را میدانند .هر دو باشگاه موضع
من را می دانند و امیدوارم این موضوع سریع تر حل شود».
بعد از این اظهارنظر ژاوی مذاکرات بین السد و بارسلونا
وارد مرحله جدیدی شد و در نهایت توافق برای جدایی
ژاوی و بازگشت او به نوکمپ حاصل شد .ژاوی  41ساله،
در اولین تجربه سرمربیگریاش از سال  2019هدایت السد
قطر را برعهده گرفت و در این مدت هفت قهرمانی برای این تیم
به ارمغان آورد .گفته میشود ژاوی تا سال  2024هدایت
آبی اناریها را برعهده خواهد داشت و چالش بزرگ او
بازگرداندن این تیم به روزهای اوج خواهد بود.

تاخیر ستاره اسنوکر جهان در بازی به خاطر خوردن کباب!

ُا سالیوان  45ساله که همیشه شخصیتی کاریزماتیک در درون و بیرون سالن
اسنوکر داشته ،در حالی وارد سالن مارشال آرنا در میلتون کینز شد که چند
ثانیه تا بازی برابر مایکل گورجیو باقی مانده بود .دلیل چنین تاخیری این بود
که او ناهاری مفصل و طوالنی را در رستوران ترکیهای نزدیک این سالن صرف
میکردوتصمیمگرفتهبودبهلذتبردنشازاینغذاادامهدهد.بهنظرمیرسید
که او بدون آمادگی الزم قدم به این مسابقه گذاشته و شاید شکست بخورد اما
شرایط تغییر کرد و او موفق شد با نتیجه  4-1برابر حریفش به پیروزی برسد.

سرمربی استقالل از هــــواداران تیمش
خواست در هفته بعدی رقابتهای لیگ
برتر به ورزشگاه بیایند .فرهاد مجیدی،
سرمربی استقالل پس از تساوی یک -
یــک تیمش مقابل فجر در هفته چهارم
رقابتهای لیگ برتر گفت :میخواهم
به جامعه ورزش تبریک بگویم ،ما شاهد
تماشاگران در ورزشــگــاه بــودیــم .مــن از
سازمان لیگ میخواهم قبل از بازی تیم
استقالل را مطلع کند که ورود تماشاگران
آزاد شده است تا ما بتوانیم هواداران را به
ورزشگاه بیاوریم .اگر بحث پروتکلهای
بهداشتی تمام شده است ،به ما بگویند تا
تکلیف مان مشخص شــود .شرایط زمین
ورزشگاه هم خوب نبود و وضعیت دو تیم
را سخت کــرد .من از هــواداران استقالل
میخواهم هفته بعد به ورزشگاه بیایند.
مجیدی درباره عملکرد داوری گفت :من
ترجیح مـیدهــم دربـــاره داوری صحبت
نکنم و نکات الزم درباره داوری بازی گفته
شد .وی دربــاره عملکرد رودی ژستد در
پاسخ به این ســوال که آیا بهتر نبود او در
ایــن بــازی به کــار گرفته نمیشد؟ گفت:
ژستد به نظر من خیلی خوب بازی کرد و
از عملکرد او خیلی راضــی هستم .او در
نیمه اول فو قالعاده بــود و در نیمه دوم
او را تعویض کردیم تا شرایط بــازی فرق
کند .او دربــاره سالروز درگذشت منصور
پورحیدری گفت :ای کاش منصور خان
در کنار ما بود .پدر استقالل سا لهاست
که در کنار ما نیست و حسرت میخورم که
ای کاش منصورخان و ناصرخان بودند و
مربیگری شاگردشان را میدیدند .با وجود
این ،همیشه یاد و خاطره این عزیزان نزد ما
استقاللیها زنده است .مجیدی در پایان
گفت :هــواداران استقالل شک نکنند که
برای تحقق قهرمانی استقالل تمام تالش
خود را به کار خواهم گرفت.

او پس از کسب این پیروزی گفت« :با دوستانم به رستوران کبابی رفته بودیم
و لذت بسیاری بردیم .با هم حرف زدیم و غرق غذا خوردن بودیم که ناگهان با
به پایان رسیدن بازی قبلی ،به آن ها گفتم بهتر است من بروم .ترجیح میدهم
برای حضور در یک بازی دیر کنم و دور اول را از دست بدهم .من باید کبابم را
تمام میکردم و باقلوا میخوردم ،بنابراین ناهار طوالنی شد ».عالقه این ستاره
دنیای اسنوکر به کباب معروف است و او پیش از این نیز با انتشار تصاویری نشان
داده که از غذای محبوبش به عنوان وعده پیش از مسابقه استفاده کرده است.

ویژه

امروز پرونده هفته چهارم لیگ برتر بسته می شود

ستارگان سرخ به دنبال جبران

گروهورزش /روزگذشتهبابرگزاریچهاربازی،هفتهچهارمرقابتهایلیگبرترآغازشدو
امروزبابرگزاریچهاربازیدیگرپروندهاینهفتهازرقابتهابستهخواهدشد.درمهمترین
بازی امروز ،پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان گل گهر است .پرسپولیس قهرمان پنج
دورهلیگبرتردراراکهیچنشانیازآنتیممقتدرفصلگذشتهنداشتوتیمیآشفتهوکم
رمقدرمیدانبود.اکنونهوادارانمنتظرهستندتاببینندسرمربیتیمشاندراینچندروز
چهتغییراتیدرتیمشایجادخواهدکرد.درشرایطیکهپرسپولیسدریکدیدارحیاتیاز
گلگهر سیرجان مدعی میزبانی میکند ،یحیی گلمحمدی خبر از غیبت امید عالیشاه و
سیامکنعمتیبهدلیلمصدومیتدادوبایدمنتظرتغییراتیدرترکیبقرمزهاباشیم.سیامک
نعمتیبهعنوانمدافعراستدرترکیبیحییشناختهمیشودوباتوجهبهغیبتاویحییباید
ازبینفرشادفرجیومهدیشیریکهقابلیتبازیدراینپسترادارند،یکیراانتخابکند
که با توجه به حضور فرجی در قلب خط دفاعی سرخها ،بازی کردن
مهدی شیری محتملتر است .با توجه به مصدومیت عالیشاه و
بازیهای نه چندان چشمگیر احسان پهلوان ،احتمال بازگشت
وحید امیری به پست وینگر وجود دارد و در این شرایط ،مدافع
چپ پرسپولیس نیز که در بازیهای گذشته امیری بود ،تغییر
خواهد کرد .در سوی مقابل گل گهرسیرجان هم هفته
گذشته در خانه  2امتیاز حساس را مقابل نساجی از
دستداد.اینتیمهمچنانبدونسرمربیدرمیدان
حاضرخواهدشدوامیرقلعهنوییهنوزمحرومیت
انضباطیدارد.گلگهریهاالبتهبادستورات
تاکتیکیقلعهنوییدرمیدانحاضرمیشوندو
زیرنظراوتمریناتخودراپیمیگیرند.
امروز :مسرفسنجان-آلومینیوماراک؛16:00
نساجیمازندران–صنعتنفتآبادان؛16:00
پرسپولیس-گلگهرسیرجان؛18:00
نفتمسجدسلیمان–فوالدخوزستان؛18:00

