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نگاهیبهاستقاللتاپایانهفتهششملیگبرتر

سوژه

مناظره خربساز استقالیلها
و سازمان لیگ در رسانه میل!
گروه ورزش  /اختالف باشگاه استقالل و سازمان لیگ که با
درخواست آبی ها برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی آغاز
شده بود در هفته ششم لیگ و پیش از دیدار استقالل  -گل گهر
با جلوگیری از بازی بازیکنان خارجی استقالل وارد مرحله تازه
ای شد .استقاللی ها این اقدام سازمان لیگ را حرکتی تالفی
جویانه برای خارج شدن اختیار تبلیغات محیطی باشگاه استقالل
از دست سازمان لیگ تلقی کردند و سازمان لیگ هم مدعی شد
باشگاه استقالل تضامین الزم برای استفاده از دو بازیکن خارجی
اش را تهیه و ارائه نکرده ،در حالی که چند بار به آن ها هشدار داده
شده بود .در ادامه برخی رسانه ها اعالم کردند ارائه تضمین برای
بازیکنان و مربیان خارجی سرخابی باید توسط وزارت ورزش به
عنوان متولی اصلی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل تهیه می
شد و در اختیار سازمان لیگ قرار می گرفت .سازمان لیگ اما
کوتاه نیامد و با صدور بیانیه ای تازه اعالم کرد :تبلیغات محیطی
همچنان در اختیار سازمان لیگ خواهد بود! مبحث داغ تبلیغات
محیطی و جلوگیری از بازی دو خارجی استقالل سرتیتر رسانه ها
و برنامه های ورزشی شد و روز گذشته هم در برنامه ورزش و مردم،
معاون حقوقی باشگاه استقالل مقابل صادق درودگر عضو هیئت
رئیسه سازمان لیگ نشست و مناظره ای بین آن ها شکل گرفت
که حاشیه های زیادی را هم در پی داشت به خصوص وقتی که
سمیعی معاون باشگاه استقالل خطاب به درودگر گفت ،زمان
بزن دررویی تمام شده است و درودگر واکنش مناسبی مقابل
این اصطالح نداشت و بعدا ناچار به توضیح و عذرخواهی شد
اما هواداران استقالل و فوتبال دوستان در فضای مجازی مانور
زیادی روی این مسئله دادند .البته درودگر در جایی دیگر از این
مناظره در قامت یک هوادار تیم الهالل عربستان ظاهر شد و به
سمیعی تاکید کرد که پرافتخارترین تیم آسیا الهالل  4ستاره
است نه استقالل ،در حالی که منظور سمیعی پرافتخارترین
تیم ایرانی آسیا بود .پس از پایان برنامه ،فرهاد مجیدی سرمربی
استقالل هم به اظهارات تازه درودگر واکنش نشان داد و گفت:
برداشت من از مناظره مسئول سازمان لیگ و مدیرحقوقی
باشگاه و صحبتهای روزهــای گذشته این است که آقایان به
دنبال لجبازی با استقالل هستند .جالب است که آقای درودگر
از آبروی باشگاه ها در آسیا میگویند اما یادشان رفته که همین سه
ماه قبل تیم استقالل مجبور شد با الهالل در ورزشگاه آزادی بازی
نکند .آن وقت آقای درودگر میگوید که الهالل با چهار قهرمانی
پرافتخارترین تیم آسیاست .خب معلوم است با این میزان از عرضه
و لیاقت؛ الهالل باید قهرمان بشود.

منسجم در دفاع ،بیبرنامه در حمله!

گروه ورزش /استقالل بعد از یک شروع خوب در لیگ
بیست و یکم در سه هفته اخیر طعم برد را نچشیده و
با سه تساوی مقابل فجر ،نساجی و گل گهر ضمن از
دست دادن شش امتیاز از صدر جدول به رتبه سوم
سقوط کرده است .تیم استقالل پیش از بازی قرار بود
با ترکیبی که هر دو بازیکن خارجی آن ها یعنی رودی
ژستد و کوین یامگا در آن حضور داشتند به میدان
برود اما چند دقیقه قبل از آغاز دیدار ،با دستور ناظر
بازی ،استقالل نمی توانست از بازیکنان خارجی خود
استفاده کند چرا که آن ها برای این دو بازیکن تضمین
بانکی گرو نگذاشته بودند .به همین دلیل ترکیب
استقالل در ابتدای بازی دستخوش تغییراتی شد.
فرهاد مجیدی ،محمدرضا آزادی و امین قاسمی نژاد
را به جای یامگا و ژستد بازی داد .از تمامی این اتفاقات
کهبگذریم،به 90دقیقهبازیمیرسیمکههیچنشانی
از جذابیت و آن هیاهوهای قبل از بازی نداشت .در
مجموع  90دقیقه بازی حتی به تعداد انگشتان دست
هم شاهد تکمیل شدن فرایند
بازی سازی ،از سوی دو تیم
نبودیم .خود تیم استقالل
هم که در بازی های قبلی در
فرایند بازی سازی مشکل
داشت ،در این دیدار به طرز
فاجعه بــاری نمی توانست
از کانال های میانی،
حمالتشراشکل
دهــد و ترکیب
خـــط مــیــانــی
این تیم اصال
قــابــل تحلیل
فنی نیست.
اســتــقــال که
تــوانــایــی خلق
موقعیت از کانال
میانی را نداشت
از کناره ها هم نمی
توانست حمالتش

نام بیرانوند در کتاب گینس
باشگاه بواویستا پنج شنبه خبر داد نام علیرضا بیرانوند به خاطر بلندترین پرتاب
دست در یک مسابقه رسمی فوتبال ،به طور رسمی در کتاب رکوردهای جهانی
گینس به ثبت رسید .دروازه بان ایرانی بواویستا به خاطر پرتاب دست  61متر و
 66سانتیمتریاش در بازی بین تیمهای ایران و کره جنوبی در تاریخ  11اکتبر
 20( 2016مهر )95در مرحله انتخابی جام جهانی 2018روسیه ،گواهی نامه
مربوط به این رکورد را از مسؤالن گینس دریافت کرد .دروازهبان تیم ملی فوتبال
ایران از این عنوان پیش از تمرین تیمش رونمایی کرد .بیرانوند بعد از دریافت این
گواهینامهدرصفحهشخصیخوددراینستاگرامنوشت«:کسباینافتخاربالباس
تیم ملی خاطرهای است ماندگار و متعلق به شما مردم عزیز که همیشه با دعای خیر به
من انرژی دادهاید .از همه عزیزانی که به طرق مختلف تبریک گفتهاند ،بسیار سپاس
گزارم .امیدوارم با انرژی مثبت و دعای خیر شما ،خداوند توفیقی دوباره دهد تا لحظاتی
هر چند کوتاه باعث خوشحالیتان شوم».

اخبار

حسن یزدانی آمد ،قاسم پور رفت!
تنها طالیی کشتی آزاد ایران که بالفاصله بعد از بازگشت از
مسابقاتجهانیتصمیمگرفتدرلیگبرتررویتشکبرود،
کامران قاسم پور بود .او با تیم صنایع مازندران در مسابقات
شرکتکردوبارضایزدانیکهسرمربیگریاشرابرعهدهدارد،
قراردادامضاکردودوبارهمدرمرحلهگروهیرویتشکرفت،
اما در حالی که حدود دو هفته تا برگزاری مرحله نهایی لیگ
برتر باقی مانده ،قاسم پور به مسئوالن صنایع مازندران اعالم
کردکهنمیتواندبهدلیلآسیبدیدگیدردیدارهایپایانی،
تیمش را همراهی کند .مسئوالن تیم صنایع مازندران ادعا
کردندقرارداد 400میلیونیکامرانقاسمپوررابهطورکامل
به او پرداخت کردند و از وضعیت دقیق این کشتی گیر باخبر
نیستند .اما این موضوع در شرایطی که در وزن  86کیلوگرم
حسن یزدانی با تیم فوالدین ذوب آمل و آرتور نایفونوف با تیم
داروسازی سهند ارس قرارداد امضا کرده اند ،شائبههایی به
وجودآوردهاست.

ایران فینالیست والیبال ساحلی آسیا
تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست قزاقستان به دیدار
نهایی رقابتهای قهرمانی مردان آسیا صعود کرد و حریف
استرالیادردیدارفینالشد.دیدارردهبندی(قطر–قزاقستان)
ونهایی(ایران–استرالیا)مسابقاتوالیبالساحلیقهرمانی
مردانآسیا 2021امروزبرگزارخواهدشد.

وفایی رودرروی مرد شماره یک جهان
حسین وفایی ستاره اسنوکر باید در دور دوم رقابتهای
حرفهای انگلستان برابر مارک سلبی مرد شماره یک جهان و
یکیازقدرتمندتریناسنوکربازانبهمیدانبرود.اینمسابقات
از ۲۳نوامبرتا ۵دسامبردرانگلستانبرگزارمیشود.قهرمان
اینرقابتهامیتواند ۲۰۰هزارپوندبهجیببزند.

را شکل دهد و پیستون های این تیم هم روز خوبی
را پشت سر نگذاشتند .درســت اســت که استقالل
نتوانست خارجی های خود را بازی دهد اما این قضیه
نمیتواندعملکردفاجعهبارخطمیانیاینتیمازلحاظ
هجومی را توجیه کند .استقالل از همان ابتدای لیگ
هم این مشکل را داشت و با توجه به شواهد احتماال در
ادامه نیز این مشکل را خواهد داشت .ضعف هافبک
های استقالل در بازی سازی به این تک بازی بر نمی
گردد بلکه از همان ابتدای فصل هم می شد رگه هایی
از این نوع بازی منفعالنه و بی ثمر را در بازی استقالل
دیــد .اگر بخواهیم در پایان هفته ششم یک تحلیل
مختصر و کوتاه از بازی استقالل داشته باشیم ،می
توانیم به یک جمله بسنده کنیم؛ منسجم در دفاع و بی
برنامه در حمله .استقالل در این شش هفته با دفاع
سه نفره کمترین موقعیت ممکن را به رقبا داده و با یک
گل خورده یکی از سه خط دفاع برتر لیگ را به خود
اختصاص داده است ،اما دفاع خوب و منسجم برای

مهاجم جوان تیم ملی فوتبال کشورمان در مسیر بازگشت به
لیگ ترکیه قرار دارد .اللهیار صیادمنش مهاجم جوان تیم ملی
فوتبال کشورمان دو فصل پیش از استقالل راهی فنرباغچه
ترکیه شد ،اما فرصت زیادی برای بازی در تیم ترکیهای پیدا
نکرد و در این مدت به صورت قرضی در تیمهای استانبول اسپور
ترکیه و زوریا لوهانسک اوکراین توپ زد .صیادمنش در این مدت
عملکرددرخشانیدرتیماوکراینیداشتبهطوریکهمسئوالن
باشگاه ترکیهای را بر آن داشت تا تصمیم به برگرداندن وی به
تیم خود بگیرند .با این حال گمانهزنیها بر این قرار است که
صیادمنش ژانویه  ۲۰۲۲میتواند به تیم اصلی خود برگردد.
دو خبرنگار ترکیهای بازگشت صیادمنش در زمستان پیش رو
به تیم فنرباغچه را تایید کردند.

گروه ورزش /بــرادر مالک باشگاه پی اس جی خبر از
نزدیک بودن انتخاب زیدان به عنوان سرمربی جدید این
باشگاه پاریسی داد .شواهد حاکی از آن است که دوران
مائوریسیو پوچتینو در پی اس جی در حال اتمام است و
او تنها یک سال پس از جانشینی توماس توخل ،شغلش
را از دست خواهد داد .ارائه نکردن بازی های قابل قبول
در لیگ قهرمانان و شکست اخیر برابر سیتی که با ارائه
نمایشی ضعیف از تیم پاریسی همراه بود ،باعث شده تا
پوچتینو شانس باالیی برای ابقا نداشته باشد و شایعات و
گمانه زنی ها به سوی زین الدین زیدان سرازیر شود .زیزو
سرمربی سابق رئال از پایان فصل قبل و به دنبال کناره
گیری از هدایت کهکشانی ها به دور از فوتبال است ولی
احتماال با پی اس جی به مربیگری بازخواهد گشت .شیخ
خلیفه بن حامد آل ثانی برادر مالک باشگاه پی اس جی
در حساب توئیتر خود خبر از نهایی شدن حضور زیدان در
باشگاه پاریسی داد و نوشت« :همه چیز حل شده و طبق

برنامه ریزی پیش می رود .به زودی
خبر زیــدان رسمی خواهد شد.
خوش آمدی زیزو ».شیخ خلیفه
تابستان در خصوص انتقال
لیونل مسی به عنوان اولین
نفر در توئیتر خود خبر داده بود
و ماندنی شدن کیلیان امباپه
را نیز پیش از همه اعالم کرد.
حضور زیدان روی نیمکت پی
اس جی بدون شک خبر خوبی
برای رئال نخواهد بود چرا که
ممکن است باعث تغییر نظر
کیلیان امباپه شود و در نهایت
او ق ــراردادش را تمدید کند.
همچنین برکناری پوچتینو
در شرایطی رقم خواهد خورد

سردار آماده بازی شد
سایت «اسپورت باکس» روسیه خبر داد ،سردار
آزمـــون مهاجم ایــرانــی زنــیــت ســن پــتــرزبــورگ
مصدومیتش رفع شد و به تمرینات گروهی زنیت
برگشت .آزمــون در دیــدار هفته گذشته زنیت با
مالمو در لیگ قهرمانان اروپا به دلیل مصدومیت
حضور نداشت .ستاره ایرانی با پشت سر گذاشتن
دوران مصدومیت به تمرینات گروهی برگشته و
آماده بازی با زسکا مسکو شده است .دیدار زنیت
با زسکا مسکو یک شنبه در هفته شانزدهم لیگ
برتر روسیه برگزار می شود.

تمدید مهلت صدور رای پرونده
ویلموتس

دادگاه حکمیت ورزش ( )CASاعالم رأی خود در
پرونده سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی را به تعویق
انداخت .بر اساس اعالم سایت رسمی فدراسیون
فوتبال ،جلسه رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس
در دادگاه حکمیت ورزش ( )CASبرای چندمین
بار به تعویق افتاد .دادگاه حکمیت ورزش ،اعالم
کــرد مهلت صــدور رأی پرونده ویلموتس تا ۲۱
دسامبر سال ( ۲۰۲۱دوم دیماه) تمدید شد.

خبر

تغییر زمان بندی لیگ قهرمانان آسیا
نشریه«استادالدوحه»اعالمکرد،کنفدراسیونفوتبال
آسیاقصدداردزمانبرگزاریلیگقهرمانانآسیارامثل
زمان بندی فصلی اروپا و غرب آسیا برگزار کند .زمان
بندیبرگزاریلیگقهرمانانآسیادرشرایطیکنونی
با فرمت لیگ های شرقی است و اگر به شکل اروپایی
برگزار شود با آغاز لیگ کشورمان لیگ قهرمانان آسیا
آغاز می شود و با پایان لیگ هم به پایان می رسد .این
رسانه قطری در ادامه نوشت :کنفدراسیون فوتبال
آسیاقصدداردسهمیهلژیونرهادرلیگقهرمانانآسیا
 2023را افزایش دهد .فرمت 3( 3+1خارجی و یک
آسیایی) به فرمت  5( 5+1خارجی و یک آسیایی) از
سال  2023افزایش پیدا می کند .البته این خبر به
ضرر باشگاه های ایران است ،چون تامین بودجه الزم
بهمنظورجذباینتعدادبازیکنخارجیبرایباشگاه
هایکشورمانمیسرنیست.

زمان بازگشت قلعهنویی مشخص شد
امیر قلعه نویی به خاطر مصاحبه ای که فصل گذشته در پایان بازی با استقالل
داشت به مدت سه ماه از همراهی تیم گل گهر سیرجان محروم شد که این
محرومیت از شروع بازی های این فصل یعنی  27مهر آغاز شد .او همچنین
 200میلیون تومان جریمه نقدی شد .بر اساس قانون ،مربی و بازیکن در
صورت سپری کردن نیمی از محرومیت می توانند درخواست بخشش یا تعلیق
محرومیت باقی مانده را داشته باشند ،به شرط این که جریمه نقدی را پرداخت
کرده باشند .از آن جایی که امیر قلعه نویی به رای ابتدایی صادر شده از سوی
کمیته انضباطی اعتراض کرده و باعث ارجاع پرونده به کمیته استیناف شده
بود ،درخواست بخشش یا تعلیق نیمی از محرومیت باقی مانده را باید به کمیته
استیناف ارائه دهد 12 .آذر نیمی از محرومیت امیر قلعه نویی به پایان می رسد؛
یعنی 45روز .در صورتی که کمیته استیناف با درخواست باشگاه گل گهر موافقت
کند ،سرمربی تیم گل گهر از  12آذر می تواند به نیمکت تیمش برگردد.

آغاز مذاکرات پاریسیها با سرمربی فرانسوی

رونمایی از زیزو در پارک دوپرانس

آفساید

قهرمانی کافی نیست و اگر استقالل در حمله برنامه
و تاکتیک نداشته باشد ،در بهترین شرایط با تساوی
مقابل رقبا هر هفته  2امتیاز حساس را از دست می
دهد .البته در نقل و انتقاالت ،فرهاد مجیدی با آسیب
شناسی در تیمش ،برای فصل جدید دست به چند
انتخاب جدید زد تا به واسطه حضور این نفرات جدید،
نقطه ضعف تیمش را از بین ببرد و آن را تبدیل به نقطه
قوتکند.استخدامامیرحسینحسینزادهوامیرعلی
صادقی و کوین یامگا برای تقویت خط میانی بود اما
در همین شش بازی مشخص شده که هیچ کدام از
این بازیکنان نمی توانند مهره گم شده آبی ها در خط
میانی باشند .شاید یامگا یا حسین زاده در نبردهای
نفر به نفر بسیار خوب باشند اما خالقیت الزم را برای
بازی سازی ندارند به همین دلیل بیشتر در نقش یک
مهاجم کاذب ظاهر شده اند و مسئولیت بازی سازی
در خط میانی بعضا به مهدی پور سپرده شده است.
مهدی پور هم فصل گذشته و هم در شش هفته آغازین
لیگ بیست و یکم ثابت کرده که افت و
خیز زیادی دارد و فرهاد مجیدی نمی
تواند روی او به عنوان یک بازی ساز
در همه بازی ها حساب باز کند .با این
شرایط احتماال استقالل تا پایان نیم
فصل اول برای بردن باید به حرکات
انــفــرادی بازیکنانی نظیر
یامگا و ژستد دل ببندد
و امــیــدوار بــاشــد در
نقل و انتقاالت نیم
فصلباجذبیک
هافبک خــاق و
بازی ساز مشکل
قدیمی در خط
مــیــانــی اش
حل شود.

یگردد؟
صیادمنش به فنرباغچه برم 
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ویژه

که گفته می شود منچستریونایتد
بــا رالــف رانگنیک مربی آلمانی
تا پایان فصل به توافق رسیده و
قصد دارد پوچتینو را در پایان
فصل به عنوان سرمربی دایم
خود معرفی کند .چندی پیش
اکیپ از زیدان ،کونته ،دشان
و ارنستو والـــورده به عنوان
گزینه های پی اس جی بعد از
اخراج پوچتینو نام برده بود و
حاال با توجه به بدون تیم بودن
زیــدان و تمایل او و همسرش
برای زندگی در پاریس به نظر
می رســد باید به زودی منتظر
معارفه ایــن مربی فرانسوی در
پارک دو پرنس باشیم.

لواندوفسکی بهترین بازیکن جهان شد

پیام «پله» در سالگرد مرگ مارادونا

مهاجملهستانیبایرنمونیخبرایدومینسالپیاپیعنوانبهترینبازیکنسالجهانرااز
نظرفدراسیونتاریخوآماربهدستآورد.فدراسیونتاریخوآمارکهچندیپیشنامزدهای
بهترینبازیکنانفوتبالجهانرااعالمکردهبودوناممهدیطارمیوسردارآزمونازایران
نیز در آن وجود داشت ،در نهایت برنده بهترین بازیکن سال  ۲۰۲۱را اعالم کرد .بر این
اساس،روبرتلواندوفسکیمهاجملهستانیبایرنمونیخبرایدومینسالپیاپیعنوان
بهترین بازیکن سال جهان را به خود اختصاص داد .این مهاجم لهستانی می تواند روز
دوشنبهنیزاولینتوپطالیدورانحرفهایخودرابهدستبیاوردوفاتحاینجایزهفردی
شود .دو مهاجم تیم ملی ایران در این رده بندی رای نیاوردند .لیونل مسی ،جورجینیو،
کویندیبروینومحمدصالحدرردههایبعدیبهترینبازیکنانجهانقرارگرفتند.

به نقل از بی ساکر ،پله اسطوره فوتبال برزیل در اولین سالگرد مرگ دیگو مارادونا در ۶۰
سالگی به او ادای احترام کرد .پله در اینستاگرام با انتشار تصویری از در آغوش گرفتن او
نوشت«:یکسالبدوندیگو.دوستیبرایهمیشه».پلهومارادوناکههرگزدرزمینبایکدیگر
روبهرونشدند،اغلببرایعنوانبهترینفوتبالیستتاریخرقابتمیکنند.اماپله ۸۱،ساله،
از زمان مرگ مارادونا ،روی رفاقت با او تمرکز کرد و همیشه از رابطه خوب خود با مارادونا
گفت.روزیکهمارادونابراثرسکتهقلبیدرگذشت،نوشت:دنیایکافسانهراازدستداد.
امیدوارمروزیباهمدرآسمانفوتبالبازیکنیم.پلهومارادونابهطورمشترکتوسطفیفادر
سال ۲۰۰۰بهعنوانبهترینبازیکنقرن ۲۰معرفیشدند.پلهبرزیلیتوسطهیئتداوران
متخصصانتخابشدومارادونایآرژانتینیبارایمردمیهوادارانبهاینعنوانرسید.

محرومیت  2ملیپوش اسبق والیبال
در یک بازی جنجالی

غالمی :والیبال لجن شده!
هفته نهم لیگ برتر والیبال درحالی چهارشنبه برگزار شد که
دیداردوتیمپیکانوشهرداریارومیهدرخانهوالیبالبهحاشیه
رفت؛ جایی که خودروسازان با نتیجه  3بر  2از حریف پیشی
گرفتند .در ست پنجم این مسابقه اما حمله آرمین تشکری
به عادل غالمی باعث ایجاد درگیری بین دو ملی پوش سابق
والیبالایرانشد؛موضوعیکهدرنهایتباعثشدسازمانلیگ
دراطالعیهایعادلغالمیبازیکنتیمشهرداریارومیهوآرمین
تشکری بازیکن تیم پیکان تهران را تا اطالع ثانوی و تشکیل
کمیتهانضباطیازحضوردرمسابقاتمحرومکند.عادلغالمی
در واکنش به این درگیری و محرومیت میگوید« :درگیری نه،
بگویید حمله ای که به تو شد .درگیری که می گویی ماجرا را دو
طرفهمیکند.اینداستانیاستکهآقایانبهوجودمیآورندتا
بازیکنخودشانبخشیدهشود.مادرزمینخودمانبودیم،ست
پنجمبود.دقیقا 20ثانیهقبلازاینکهاینآقا(تشکری)بهسمت
منحملهکند،حرکتیکردمثلاینکهکمرشگرفتهاست.من
رویسرشدستکشیدموگفتمداداشچیشده؟گفتهیچی
کمرمگرفتهوروینیمکترفت،امالیبرویآنهاحرفیزدومن
هم برگشتم و گفتم تو هنوز غوره نشده مویز شدی .به یک باره
دیدم این آقا (تشکری) از نیمکت ذخیرهها به سمت من حمله
کرد.بعدبهتختسینهمنزد.اوبهمنحملهکردولیبرایمسوال
است که اص ً
ال چرا پای من را وسط کشیدند و محرومم کردند!»
غالمیاماتاکیددارددیگرهیچچیزبرایشمهمنیست«:اینقدر
حالمازاینوالیبالبههممیخوردکهاگرمیخواهندتاآخرلیگ
هممحروممکنند،اصالدیگربازینکنم.هرکاریدوستدارند
بکنند.اینقدروالیباللجنشدهکهحالمازآنبههممیخوردو
هراتفاقیهمبیفتدبرایممهمنیست».

