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آبی پوشان به سیرجان ندارند.البته وضعیت جسمی
روزبه چشمی بهتر از مرادمند است هر چند احتماال این
بازیکن هم در بازی امروز حضور نخواهد داشت.

سوژه

قائدی در امارات میس شد
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گروه ورزش /امروز در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر
 8بازی برگزار میشود.در یکی از این بازیها پدیده در
تبریز به مصاف تراکتور میرود.این بازی در حالی برگزار
میشود که پدیده با یک امتیاز و فقط یک گل زده و بدون
برد در قعر جدول حال و روز خوشی نــدارد و بردن در
تبریز میتواند شروع خوبی برای خروج از بحران باشد.
البته برای رسیدن به این هدف ،شاگردان میثاقیان کار
سختی در خانه تراکتور خواهند داشت.هفته گذشته
تراکتور با زونیمیر سولدو توانست تیم پرمهره سپاهان
را متوقف کند .آن هم در حالی که این مربی کروات
فقط چهار روز برای آن مسابقه فرصت داشت.در سوی
مقابل میثاقیان تالش کرده برای این بازی با تکیه بر
فرمو لهای تعصب و غیرت بازیکنان و همدلی تیم را
متحد کند .تراکتور هم با انتخاب سهرابی به عنوان
مدیرعامل جدید باشگاه شرایطش سامان یافتهتر شده
است و میخواهد از رده سیزدهم جدول جدا شود.
در دیگر بازی مهم امروز استقالل در سیرجان مهمان
گل گهر است .استقالل و گل گهر در حالی باید یکدیگر
را در سیرجان دیدار کنند که شاگردان مجیدی با ۱۱
امتیاز در رده دوم و شاگردان قلعه نویی با  ۹امتیاز در
رده پنجم قرار دارنــد .هیچ یک از دو تیم تاکنون طعم
شکست را نچشیدهاند ،گل گهر با ۷گل زده بهترین خط
حمله و استقالل با یک گل خورده صاحب بهترین خط
دفاعی است.مجیدی که تیمش بعد از ۳پیروزی متوالی
در هفتههای اول تا سوم ،در هفتههای چهارم و پنجم
دو مساوی پشت سر هم به دست آورد ،در نشستهای

پس از اعالم تامین منابع مالی الزم برای پرداخت مطالبات
کالدرون از سوی باشگاه پرسپولیس ،مدیران این باشگاه
بهدنبالرونداداریکاربودندتاپرداختپولسریعترانجام
شود.بخشی از مبلغ مطالبات این مربی آرژانتینی توسط باشگاه
پرسپولیسپرداختشدهاستاماوکیلاینمربیبهدنبالوصولبقیه
مطالباتکالدروناست.مجیدصدری،سرپرستباشگاهپرسپولیسدرباره
وضعیتمطالباتکالدروناظهارکرد«:مابخشیازمطالباتکالدرونراپرداختکردیموتا
اینجایکار۲بارتالشباشگاهپرسپولیسبرایانتقالپولناموفقبودهاستودرتالشهستیم
طیروزهایآیندهاینمسئلهرابرطرفکنیم.باشگاهپرسپولیسهمچنینتالشکردازطریق
 AFCاقداماتیرابرایتسریعامورانجامدهدامانتوانستیمباAFCبهنتیجهمشخصیبرسیم».در
اینشرایطهمچنانهوادارانپرسپولیسمنتظرندتاهرچهزودترمشکلمطالباتکالدرون
حلشودوپرسپولیسبابازشدنپنجرهنقلوانتقاالتبتواندازدوخریدتاجیکخودبهرهببرد.

اعالم ظرفیت تماشاگران
سرخابی برای دربی ۹۷

مسـئول کمیتـه مسـابقات سـازمان لیـگ
توضیحاتـی دربـاره نحـوه حضـور احتمالـی
تماشـاگران در دربی  ۹۷ارائه کرد.سـهیل
مهـدی ،مسـئول کمیته مسـابقات سـازمان
لیـگ در گفتوگویـی اعلام کـرد بـا توجـه
بـه آغـاز طـرح آزمایشـی ورود هـواداران بـه
ورزشـگا هها در صورتـی کـه مجـوز ورود
آنهـا بـه ورزشـگاه آزادی بـرای دربـی هـم
صـادر شـود ،ظرفیـت ورزشـگاه بـه شـکل
 ۵۰-۵۰در اختیـار دو تیـم قـرار میگیـرد،
زیـرا سـازو کارهـا به ایـن شـکل فراهم شـده
اسـت.تیمهای پرسـپولیس و اسـتقالل از
سـاعت  ۱۶شـنبه  ۱۳آذر در دربـی  ۹۷بـه
مصـاف هـم میرونـد.

جلسه سرپایی گلمحمدی
با سهیل مهدی

سـرمربی تیم فوتبـال پرسـپولیس بـا رئیس
کمیتـه مسـابقات سـازمان لیـگ جلسـه
کوتاهـی برگـزار کرد.یحیـی گلمحمـدی
کـه بـرای برگـزاری نشسـت خبـری پیـش از
مصاف تیمـش برابـر صنعـت نفت آبـادان به
سازمان لیگ آمده بود ،در راهپله ساختمان
سـازمان لیگ بـا سـهیل مهـدی روبهرو شـد
و بـرای دقایقـی بـا او صحبـت کـرد.در ایـن
جلسـه کـه افشـین پیروانـی هـم حضـور
داشـت ،پرسپولیسـیها بـه برنامـه فشـرده
سـازمان لیگ اعتـراض کردند و مهـدی هم
توضیحاتـی در ایـن خصـوص ارائـه کـرد.
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پدیده به دنبال فرار از بحران
گشت؟

پولکالدرون ۲بار برگشت خورده است

اخبار

خبر

▪پرسپولیس-صنعتنفتآبادان

پولانتقالنیماراستقاللیدرحسابباشگاهنشست
در هفته جــاری مهدی قائدی بازیکن ایرانی
تیم الشباب االهلی امــارات با گل زیبایی
که به ثمر رساند حسابی خبرساز شد و
رسانههای امــاراتــی و عربی با اشــاره به
گل زیبا و تکنیک باالی این بازیکن جوان
مطالبیرادربارهاومنتشرکردندوبهتعریف
و تمجید از قائدی پرداختند .روزنامه مشهور
االتحاداماراتدرشماره دیروزخودباتیتر«قائدی
مسی الفرسان» به تمجید از این بازیکن ایرانی پرداخته است.
ِ
الفرسان لقب شباب االهلی و به معنای شوالیههای سرخ است .در
این گزارش آمده است :حضور مهدی قائدی بازیکن ایرانی شباب
االهلی در مسابقات ،نه با دقایق بازی اش ،بلکه با اضافه شدن
او و تاثیری که در هر حضوری که در ترکیب الفرسان میگذارد،
سنجیده میشود .قائدی که در ایران از سوی هواداران استقالل
تیم سابقش ،نیمار آسیا خوانده میشد حاال در امارات لقب مسی
گرفته است ،عنوانی که فوتبال دوستان ایرانی به سردار آزمون
مهاجم تیم ملی دادهاند .دقیقا سه ماه پیش بود که مهدی قائدی
بازیکن تیم فوتبال استقالل با عقد قراردادی پنج ساله رسما به تیم
شباب االهلی امارات پیوست .این انتقال در حالی صورت گرفت
که باشگاه استقالل در ابتدای کار تمایل چندانی به فروش قائدی
نداشت اما با وجود پیشنهادهای مختلفی که مطرح شد ،در نهایت
مدیران وقت استقالل راضی به فروش وی شدند.یکی از مسائلی
که همیشه میان طرفداران استقالل ،مبهم بوده ،مقدار مبلغ باقی
مانده پول ترانسفر قائدی به باشگاه اماراتی است .احمد مددی،
مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در یک گفتوگوی تلویزیونی در
خصوص هزینههای انجام شده با پول ترانسفر مهدی قائدی اظهار
ت نامه انتقال مهدی قائدی یک میلیون و ۸۰۰هزار
کرد :رقم رضای 
دالر بود و مبلغی بابت انتقال بعدی او لحاظ میشود و یک سری
آپشنهای دیگری هم دارد .طبق پیگیریها پایان دوره مدیریت
قبلی در باشگاه استقالل از پول ترانسفر مهدی قائدی ،مبلغی
حدود  ۹۷۰هزار دالر توسط مدیریت قبلی باشگاه استقالل هزینه
شده است .نکته قابل توجه این مسئله این است که باقی مانده مبلغ
ترانسفر قائدی در حساب کنسولگری امارات مانده بود و باشگاه
استقالل به آن دسترسی نداشت اما با پیگیریهای انجام شده ،این
پولدرنهایتبهحسابباشگاهنشستهاست.هماکنونحدود۸۳۰
هزار دالر از پول ترانسفر قائدی برای باشگاه استقالل باقی مانده و
این احتمال وجود دارد که مدیران باشگاه این پول را برای مطالبات
آندرهآ استراماچونی کنار گذاشته باشند تا بتوانند این پرونده را با
موفقیت پشت سر بگذارند.
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خبری یکی دو هفته اخیر نارضایتی تلویحی را از عملکرد
برخی شاگردانش اعالم کرده است و این که سرمربی
آبیها در هفته ششم تغییراتی را در تیمش یا در شرح
وظایف برخی از بازیکنانش ایجاد کند ،وجود دارد و
احتمال این که این تغییرات در خط میانی آبی پوشان
اعمال شــود ،بیشتر است.بازگشت وریــا به ترکیب
اصلی یکی از این تغییرات احتمالی خواهد بود.
استقالل دو تساوی متوالی داشته و گل گهر
هم سه مساوی پیاپی ثبت کرده و ادامه این روند
هر دو تیم را از صدر جدول دور خواهد کرد.باید
دید نوار تساویهای دو تیم قطع میشود یا
باز هم هر دو تیم امتیاز از دست خواهند
داد .برنده ایــن مسابقه میتواند در
پایان هفته صدرنشین لیگ
شود.گفتنی اســت حسین
مرادمند و روزبه چشمی که به
دلیل سرماخوردگی در تمرین
روز گذشته حضور نداشتند شرایط
جسمانی چندان مطلوبی در آستانه سفر
▪برنامهبازیهایامروز

فجر سپاسی – سپاهان
تراکتور – پدیده مشهد
نساجی مازندران – پیکان
هوادار – آلومینیوم اراک

ساعت 15
ساعت 15
ساعت 15
ساعت 15

حمله شدید هواداران استقالل
به میثاقی
بعد از پخش تصاویری از سیگار کشیدن تعدادی از هواداران استقالل
در برنامه فوتبال برتر ،شاهد واکنشهای زیادی به این مسئله بودیم.
در فضای مجازی هواداران استقالل به شدت علیه محمد حسین
میثاقی موضع گرفتند و گفتند سیگار کشیدن چند جوان و نوجوان
نباید در یک برنامه زنده تلویزیونی سوژه شود.دوربین برنامه فوتبال
برتر روی سه هــوادار جوان استقالل زوم کرد و میثاقی هم روی
سیگار کشیدن آنها دست گذاشت در حالی که خیلیها اعتقاد
دارند این مسائل چیز جدیدی نیست و متاسفانه در گذشته هم
شاهدبودیمکهحتیدرورزشگاههاموادمخدرمصرفمیشود
اما میثاقی درباره استقالل شیطنت کرده است.

پرسپولیس سه هفته است که رنگ برد را ندیده و این
برای تیمی که میخواهد این فصل هم مدعی قهرمانی
باشد آمار مناسبی نیست .یک باخت و دو تساوی باعث
شدهکهبرخیمنتقدانحسابیازکادرفنیسرخپوشان
انتقاد کنند و مدعی شوند که پرسپولیس به بن بست
تاکتیکیرسیدهاست.هرچندپیشکسوتانیمثلناصر
محمدخانیمحکممیگویندپرسپولیسبرایششمین
سال متوالی قهرمان لیگ خواهد شد .نفت آبادان هم
بعد از سه شکست متوالی در ابتدای فصل یک برد و یک
مساوی به دست آورد .علیرضا منصوریان سرمربی نفت
با تیمهای مختلف از نفت تهران تا ذوب آهن بازی
مقابل پرسپولیس را تجربه کرده است و اکنون باید
دید این بار او چه نتیجهای مقابل پرسپولیس خواهد
گرفت.سازمان لیگ اعالم کرده در هفته ششم لیگ
برتر هم فقط این مسابقه با حضور تماشاگران برگزار
میشود و این مهمترین ویژگی مسابقه نسبت به سایر
دیدارها خواهد بود .پرسپولیس با صدر جدول فقط 3
امتیاز فاصله دارد و به همین دلیل خیلیها میگویند
این تیم دوبــاره از رده هشتم جدول جدا میشود و به
جمع مدعیان قهرمانیمیرسد.باید دید پرسپولیس
بعد از حدود دوسال مقابل هوادارانش میتواند به یک
برد شیرین برسد و دوباره به جمع باالنشینان جدول
اضافه شود یا مثل استقالل مقابل تماشاگرانش متوقف
میشود.

گل گهر سیرجان – استقالل
نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان
ن
ذوب آهن – فوالد خوزستا 
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

مراسم رونمایی از سردیس پنج
قهرمان ورزش ــی دی ــروز بــا حضور
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
برگزار شد و طی آن از سردیس علی
باغبا نباشی ،میررسول رئیسی،
تیمور غیاثی ،هوشنگ کارگرنژاد
و راضیه شیرمحمدی رونمایی شد.
روسای فدراسیونها ،پیشکسوتان
ورزشــــی ،مــســئــوالن کمیته ملی
المپیک و جمعی از نمایندگان
مجلس نیز در این مراسم حضور داشتند و
تــاالر قهرمانان باز یهای آسیایی با حضور
رئیس مجلس افتتاح شد .سیدرضا صالحی
امیری رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به
تاریخ سه هزارساله ورزش ایران ،درخواستی
درخصوص بودجه ورزش در ســال آینده با
رئیس مجلس مطرح کرد و گفت« :یک سخن
با ریاست مجلس داریــم و این که به حمایت

مجلس و دولت بیش از گذشته نیاز داریم و این
نیاز شخصی نیست .تقاضا این است موانع
از سر راه توسعه ورزش قهرمانی و همگانی
برداشته و به آموزش و زیرساختها توجه شود.
سال گذشته مجلس کمک جدی به ورزش
داشت اما اگر قرار است ما پاسخ گو باشیم به
توسعه بیشتر نیاز داریم ،راه توسعه ورزش از
مجلس میگذرد .میخواهم که مجلس در

برنامه ســال  ۱۴۰۰ورزش را در
اولویت قرار دهد ».قالیباف رئیس
مجلس نیز با تاکید بر این که سرمایه
گــذاری در ورزش ،هزینه نیست،
گفت« :در ســرمــایـهگــذاری بــرای
ورزش هزینهای وجــود نــدارد .هر
چه از ابتدا تا انتها صورت میگیرد
سرمایه گ ــذاری اســت .هــم بــرای
امروز و هم برای آینده .این نکته را
عرض میکنم که حتما در مجلس
در خدمت عرصه ورزش از یک ورزش عمومی
تا سطح ورزش قهرمانی که الزم و ملزوم هم
هستند ،خواهیم بود و انشاءا ...در چارچوب
وظایفی که در مجلس داریم این کار را دنبال
میکنیم و به اشکاالتی که عــزیــزان اشــاره
کردند حتما رسیدگی و در حداقل زمان ممکن
و براساس قانون آیین نامه داخلی پیگیری
خواهیم کرد».

اقدام انسان دوستانه مدافع سابق پرسپولیس
بــازیــکــن ســابــق پــرســپــولــیــس در اقــدامــی
انساندوستانه و در صورت عملی شدن قول
این باشگاه مبلغ کالنی را به موسسه خیریه
اهدا میکند.
محمد انصاری ،مدافع سابق تیم پرسپولیس
در اقدامی انسان دوستانه تصمیم گرفته
مطالباتش از این باشگاه را به موسسه خیریه
حضرت رقیه(س) اهدا کند.این بازیکن که

در اسفند  99از پرسپولیس جدا شد ،از سال
 96تا زمان جدایی اش از این تیم در مجموع
حــدود  2میلیارد و  600میلیون تومان از
سرخپوشان طلب دارد و در صورتی که کادر
فنی این تیم رضایت خود را از عملکرد انصاری
به مدیریت باشگاه اعالم کند ،این مبلغ به
حدود سه میلیارد تومان میرسد.انصاری از
فروردین امسال پیگیر اهــدای این طلب به

موسسه خیریه بود اما با وجود پیگیر یهای
خودش و موسسه خیریه این اقدام در زمان
مدیریت جعفر سمیعی در پرسپولیس انجام
نشد و اکنون مجید صدری ،سرپرست فعلی
باشگاه قول داده پول وی را برای هزینه در این
اقدام خیرخواهانه که ظاهرا خرید جهیزیه
برای عروسهای بیبضاعت است ،پرداخت
خواهد کرد.

پرسپولیس در حالی پس از دو سال در حضور
تماشاگرانش به مصاف حریف آبادانی خواهد
رفت که بلیت فروشی این بازی در اختیار باشگاه
پرسپولیس خواهد بود .سرخ پوشان سه مدل
بلیت را برای این بازی در نظر گرفتهاند و قصد
دارنــد بلیتهایی با رقم  ۸۰ ،۱۰۰و  ۵۰هزار
تومان را به فروش برسانند که با واکنش هواداران
پرسپولیس در فضای مجازی روبه رو شد .البته
پس از این هجمه ،با دستور صدری سرپرست
بــاشــگــاه پرسپولیس ،بـــرای فـــروش بلیتها
تخفیف  30درصدی در نظر گرفته شد که شامل
هوادارانی است که در اپلیکیشن مد نظر این
باشگاه ،عضویت دارند .در زیر برخی از واکنشها
به قیمت بلیت  100هزار تومانی را میخوانید.
*احتماال کارگزار پرسپولیس دیده زورش به
سازمان لیگ و صداو سیما نمیرسه میخواد
همه  650میلیارد تومان رو از بلیت فروشی
دربیاره!
*بلیت ورزشگاه شده  100هزار تومان! اینم از
لیست تفریحات مون حذف شد!
*حاال همه تون دارید اعتراض میکنید به خاطر
گرانی بلیت اما خیلی هاتون طاقت نمیارید و
کاش هیچ کس نره ورزشگاه .این قیمت ظلم به
قشر ضعیف جامعه است.
*بلیت بازی پرسپولیس  100هزار تومان؟ با
 5هزار تومان تخمه و یه شیپور خونه رو ورزشگاه
میکنم خودم هم در امانم!
* بلیت ورزشگاه از  50تا  100هزار تومان! یه
زمانی با این پول  VIPکنسرت میخریدیم.
*توی این وضعیت اقتصادی قیمت بلیت بازی
پرسپولیس  100هزار تومان! اونایی که رفتن
ورزشگاه میدونن هزینه بلیت ،تخمه ،ساندویچ
و مرخصی گرفتن چقدره ...شاید خیلیا دیگه
نتونن؛ خیلی بی وجدان هستن.
*یه جــوری قیمت بلیت زدن انگار آپشنهای
ورزشگاه آزادی باالتر رفته .قربون یک کالم بگو
هــواداران ،ورزشگاه نیان دیگه چرا خودت رو
اذیت میکنی! یه روز کاری رو از طرف میگیری
که حداقل  300هزار از درآمدش میره100.
هــزار پــول بلیت و  200هــزار خرجش میشه
هیچی یه میلیون افتاد برای یه بازی!
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نکونام در بین برترین آسیاییهای اللیگا

آ.اس اسپانیا نامزدهای بهترین بازیکن آسیایی در تاریخ اللیگا را معرفی
ن بازیکنان آسیایی تاریخ اللیگا
کرد.سایت آ.اس اسپانیا در خبری از بهتری 
نوشت که نام «جواد نکونام» ،ستاره اسبق تیم ملی کشورمان هم در بین
اسامی منتشر شده به چشم میخورد.آ.اس نوشت که بازیکنان زیادی از
آسیا در رقابتهای لیگ اسپانیا بازی کردند و از کاربران خود پرسید که چه
کسی محبوبترین بازیکن آسیایی در اللیگاست ؟نکونام از سال  2006تا
 2012برای باشگاه اوساسونا در اللیگا بازی کرد و آمار  149بازی و 24
گل را به ثبت رساند .شینجی اوکازاکی ،گاکو شیباساکی ،وو لی ،تاکاشی
اینوی ،هیروشی کیوتاکه و تاکفوسو کوبو در این فهرست قرار دارند.
یکی از صحنههای به یادماندنی نکونام در اللیگا گلزنی به رئال بود؛آن
هم در شرایطی که کاپیتان سابق تیم ملی کشورمان باالتر از
راموس با ضربه سر دروازه ایکر کاسیاس را باز کرد.

رونمایی از سردیس  ۵قهرمان ورزشی با حضور رئیس مجلس

قالیباف :مجلس در خدمت ورزش خواهد بود

واکنش تند هواداران پرسپولیس
به بلیت ۱۰۰هزار تومانی!

ویژه

فهرست کامل نامزدهای بهترینهای فیفا

حضور احتمالی طارمی برای جایزه پوشکاش

در حالی که همه نگاهها به برندگان جایزه توپ طالی این فصل خواهد بود ،بهترین بازیکنان جهان نیز برای
کسب جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا رقابت خواهند کرد.این جایزه که قب ً
ال از سال  ۱۹۹۱تا سال  ۲۰۰۹به
عنوان بهترین بازیکن سال فیفا نام داشت ،از سال  ۲۰۱۶به عنوان جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا نام گذاری
شدهاست.اسطورهآلمانیلوتارماتئوساولینبرندهجایزهبهترینبازیکنسالفیفادرسال ۱۹۹۱بودوروبرت
لواندوفسکی دارنده فعلی است که در سال  ۲۰۲۰برنده شده است .مراسم جوایز بهترین فوتبال فیفا در سال
 ۲۰۲۱در شهر زوریخ سوئیس در  ۱۷ژانویه ۲۰۲۲
برگزار میشود .به دلیل اقدامات بهداشتی مداوم
مرتبط با بحران کووید ،۱۹این یک مراسم مجازی
خواهد بود.نامزدهای بهترین گل سال که ممکن است
ناممهدیطارمینیزدرآنوجودداشتهباشدبعدااعالم
میشود.در ادامه نگاهی خواهیم داشت به نامزدهای
دریافت جایزه سال فیفا در بخشهای مختلف:
▪نامزدبهترینمربیمرد

▪نامزدبهترینبازیکنمرد

(فرانسه  /رئال مادرید)
کریم بنزما
(بلژیک  /منچسترسیتی)
کوین دی بروین
(پرتغال  /یوونتوس /
کریستیانو رونالدو
منچستریونایتد)
(نروژ  /بوروسیا دورتموند)
ارلینگ هالند
(ایتالیا  /چلسی)
جورجینیو
(فرانسه  /چلسی)
انگولو کانته
روبرت لواندوفسکی (لهستان /بایرن مونیخ)
(فرانسه /پاری سن ژرمن)
کیلیان امباپه
(آرژانتین  /پاری سن ژرمن)
لیونل مسی
(برزیل /پاری سن ژرمن)
نیمار
(مصر /لیورپول)
محمد صالح

(ایتالیا  /تاتنهام هاتسپر)
آنتونیو کونته
(آلمان  /تیم ملی آلمان)
هانسی فلیک
(اسپانیا  /منچسترسیتی)
پپ گواردیوال
(ایتالیا  /تیم ملی ایتالیا)
روبرتو مانچینی
لیونل سباستین اسکالونی (آرژانتین  /تیم ملی
آرژانتین)
(آرژانتین  /اتلتیکو مادرید)
دیهگو سیمئونه
(آلمان  /چلسی اف سی)
توماس توخل
▪نامزدبهتریندروازهبانمرد

(برزیل /لیورپول)
آلیسون بکر
جانلوئیجی دوناروما (ایتالیا  /پاری سن ژرمن)
(سنگال  /چلسی)
ادوارد مندی
(آلمان  /بایرن مونیخ)
مانوئل نویر
(دانمارک  /لسترسیتی)
کاسپر اشمایکل

