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تابلوی نتایج

هواداران خوش یمن بودند

▪تراکتوریکپدیدهصفر

ابزگشت پرسپولیس
به جمع مدعیان

گروه ورزش/در آخرین بازی از هفته ششم رقابت های لیگ برتر ،روز گذشته
پرسپولیس از ساعت  18در ورزشگاه آزادی میزبان صنعت نفت آبادان بود که
این بازی در نهایت با برتری یک بر صفر پرسپولیس به اتمام رسید.مهم ترین اتفاق
این بازی بازگشت هواداران پرسپولیس به ورزشگاه آزادی بود و بعد از  69بازی
سرخ ها در جدال با نفت آبادان از ورزشگاه آزادی شاهد نمایش تیم خود بودند.
آخرین بار  658روز قبل بود که هواداران پرسپولیس توانسته بودند با حضور در
ورزشگاه تیم خود را حمایت کنند و شاهد نمایش آن باشند.البته در این بازی هم
مثل دیدار استقالل و نساجی خبری از رعایت پروتکل های بهداشتی نبود.برای
این بازی یحیی گل محمدی از حامد لک ،فرشاد فرجی ،علی نعمتی ،مهدی
شیری ،سعید آقایی ،میالد سرلک ،احسان پهلوان ،مهدی ترابی ،وحید امیری،
امید عالیشاه و عیسی آل کثیر در ترکیب اصلی تیم اش استفاده کرد و تغییر اصلی
در ترکیب پرسپولیس ،نیمکت نشینی رادوشوویچ بعد از دو هفته بازی کردن بود.
همچنین رضا اسدی هافبک پرسپولیس هم بعد از نمایش های ضعیف به نیمکت
تبعید شده بود.جانشین اسدی در این بازی احسان پهلوان بود هرچند که این
بازیکن هم در دقیقه  ۲۶آسیب دید تا کمال کامیابی نیا برای نخستین بار در این
فصل فرصت حضور در زمین را پیدا کند.دو تیم در
نیمه نخست فرصت چندانی برای گلزنی نداشتند
و موقعیت خطرناکی روی درواز ههـــا به دست
نیامد تا بازیکنان با تساوی بدون گل به رختکن
بروند.اما در نیمه دوم پرسپولیس تیم برتر میدان
بود و حمالت زیادی را روی دروازه نفتی ها ترتیب
داد که در یکی از آن ها شوت مهدی عبدی بعد از
برخورد به تیرک افقی از خط دروازه عبور کرد
اما با تصمیم داور و کمک داور گل قابل قبول
واقــع نشد.چند دقیقه بعد پرسپولیس
باالخره مزد برتری خود را گرفت
و سرلک توانست دروازه
احمد گوهری را باز کند
تا اولین جشن هواداران
ســـرخ در بــازگــشــت به
ورزشگاه آزادی به پا شود.تنها اتفاق مهم بعد از گل
پرسپولیس ،اشتباه حامد لک در کنترل پاس رو
به عقب و برخورد توپ با تیرک دروازه بود.البته در
دقیقه پایانی بازی لک با مهار یک تک به تک این
اشتباه را جبران کرد تا بازی در نهایت با همان یک
گل به اتمام برسد.پرسپولیس با این برد به رده چهارم
جدول صعود کرد.

گل :محمد عباس زاده ()82
▪نساجی- 2پیکان2

گل ها :کریم اسالمی ( )36و حسن نجفی
( )82برای نساجی ،ابراهیم صالحی ()66
( )77برای پیکان
▪فجرسپاسیصفر-سپاهان2

گل ها :فرشاد احمدزاده ( )35و محمدرضا
حسینی ()58

پنجمینباخ
ت؛عجلهپدیدهبرایسقوطبهلیگآزادگان!

گروه ورزش/هفته ششم رقابت های لیگ برتر روز گذشته با برگزاری 8بازی به
اتمام رسید و با توجه به نتایج رقم خورده ،این هفته هم شاهد تغییراتی در جدول
رده بندی رقابت ها بودیم.یکی از این تغییرات ،بازگشت سپاهان به صدر جدول
بود؛اتفاقیکهبابردسپاهاندرخانهفجروتوقفآلومینیومواستقاللرقمخورد.
البتهبرخالفصدرومیانهجدول،قعرجدولهمچناندستنخوردهباقیمانده
و به نظر می رسد پدیده قصد ندارد از قعرجدول دل بکند! در حالی که فقط 6
هفته از رقابت های لیگ گذشته پنجمین شکست پدیده در تبریز و خانه تراکتور
رقم خورد تا پدیده با یک امتیاز در قعر جدول باقی بماند؛یک امتیازی که نماینده
مشهد در همان هفته اول با رضا مهاجری گرفت و حاال با  5باخت متوالی به نظر
می رسد که این تیم برای سقوط به لیگ آزادگان کمی عجله دارد!
***
در دیگر بازی روز گذشته ،استقالل در سیرجان مهمان گل گهر بود که این
بازی در نهایت با تساوی بدون گل به اتمام رسید تا سومین تساوی متوالی آبی
ها رقم بخورد.این بازی به نوعی دربی آبی لیگ بود و استقالل مقابل تیمی
قرار گرفته بود که بیشترین تعداد از بازیکنان و مربیان استقاللی را در اختیار
دارد.شاخصترین چهره استقاللی گل گهر امیر قلعه نویی سرمربی کهنه کار
این تیم بود که البته به دلیل محرومیت از روی سکوها نظاره گر این بازی بود.از
دیگر چهرههای استقاللی گل گهر میتوان به محسن فروزان،میالد زکیپور،
مرتضی تبریزی ،بهنام بــرزای ،آرمین سهرابیان و فرشید باقری اشاره کرد
که البته با تصمیم قلعه نویی فروزان و تبریزی غایبان اسم و رسم دار گل گهر
بودند.در سوی مقابل قرار بود استقالل بدون محروم و مصدوم پا به بازی بزرگ
هفته ششم بگذارد اما باز هم اتفاقات خاص و منحصر به فرد فوتبال ایران همه
معادالت را به هم زد و محرومیت رودی ژستد و کوین یامگا دو مهاجم خارجی
استقالل به دلیل ارائه نکردن ضمانت های الزم از سوی باشگاه استقالل باعث
شد تا فرهاد مجیدی دقایقی قبل از شروع این دیدار مجبور به تغییر ترکیب

تیم اش شود.فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال ایران
درباره ابطال مجوز موقت بازی دو بازیکن خارجی استقالل اظهار کرد «:با این
که باشگاه استقالل ضمانتهای بانکی الزم را برای استفاده از یامگا و ژستد
ارائه نکرده بود ،با این حال با مساعدت مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ،
مجوز موقتی برای این دو بازیکن صادر شد تا باشگاه استقالل ،زمان برای ارائه
ضمانت بانکی را در اختیار داشته باشد .در نهایت در تاریخ  ۲۲آبان ۱۴۰۰
سازمان لیگ در نامهای رسمی و محرمانه به باشگاه استقالل اعالم کرد که
مجوز موقت و مشروط این دو بازیکن به دلیل ارائه نکردن تضامین بانکی لغو
شده است .حتی به صورت شفاهی نیز به عوامل باشگاه استقالل این موضوع
یادآوری شد.مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ تصریح کرد :باشگاه استقالل
به تذکرهای قانونی سازمان لیگ بی توجهی کرد و در نهایت امروز برای آخرین
مرتبه سازمان لیگ در پاسخ به مکاتبه باشگاه استقالل به تاریخ  ۲آذر ۱۴۰۰
که رأس ساعت  ۱۵:۴۵به این سازمان ارسال شده در نامهای اعالم کردیم حق
استفاده از این دو بازیکن خارجی خود را نخواهند داشت».با توجه به محرومیت
یامگا و ژستد در بازی روز گذشته فرهاد مجیدی با ترکیب علیرضا رضایی،
سیاوش یزدانی ،محمد دانشگر ،عارف آقاسی ،مهدی مهدی پور ،آرش رضاوند،
وریا غفوری ،متین کریم زاده (از دقیقه  ۴۶جعفر سلمانی) ،سعید مهری (از
دقیقه  ۴۶رضا آذری) ،امین قاسمی نژاد (از دقیقه  ۴۶ارسالن مطهری) و
محمدرضا آزادی (از دقیقه  ۸۵امیر حسین حسین زاده) تیم اش را به میدان
فرستاد.استقالل در حالی که برای بازگشت به صدر جدول به 3امتیاز این بازی
نیاز داشت نتوانست نمایش خوبی داشته باشد و در طول 90دقیقه آبی ها فقط
یک بار صاحب موقعیت گلزنی شدند که جعفر سلمانی این موقعیت را از دست
داد تا در نهایت بازی بدون رد و بدل شدن گل و با نتیجه مساوی به پایان برسد.
تنها نکته مثبت در خصوص استقالل عملکرد خوب این تیم در کارهای تدافعی
بود که با ثبت پنجمین کلین شیت همراه شد.

کاروان پاراآسیایی جوانان
به دنبال ارتقای جایگاه در بحرین
گــروه ورزش  /کــاروان ورزشــی ایــران با نام مدافعان
سالمت در حالی در  9رشته ورزشی و با حضور 165
ورزشکاردربازیهایپاراآسیاییجوانانبحرینشرکت
خواهد کرد که به گفته محمد تابع ،تعداد ورزشکاران
حاضر در ایــن رقابتها دستخوش تغییراتی شده
است .سرپرست کاروان پاراآسیایی جوانان در نشست
خبری دیروز خود در این باره میگوید« :بازیها در 9
رشته برگزار میشود و  165ورزشکار از ایران شرکت
خواهندکرد.البتهمشکالتیوجوددارد،ازجملهاینکه
اطالعات بهطور جامع از سوی میزبان اعالم نمیشود.
هنوزکالسبندیوجدولبازیهابهطورکاملبرایما
ارسالنشدهواینمسئلهباعثشدهنتوانیمبرنامهریزی
کاملی داشته باشیم .با توجه به محدودیتهایی که
ایجاد شد ،لیست کاروان ایران نیز تغییر کرد و تعدادی
از ورزشــکــاران که تعدادشان  30نفر اســت ،از اعزام
بازماندند».تابعدرخصوصپیشبینیهادربارهعملکرد
کاروان ایران نیز گفت« :نمیتوان پیشبینی دقیقی از
تعداد مدالها و نتایج داشت .البته رکورد ورودی برای
ورزشکاران قرار داده شده ،ولی برخی رشتهها رقابتی
است و نمیتوان پیشبینی خاصی داشت .تکرار رتبه
دوره گذشته و حتی ارتقای جایگاه ،هدفگذاری و
پیشبینیمادرایندورهاست».سرپرستکاروانایران
باتاکیدبراینکههمهتدارکاتاعزامانجامشده،افزود:
«تاکنون مشکل مالی برای اعزام این کاروان نداشتیم.
همه تدارکات انجام و بلیت تهیه شده .قصد داشتیم با
توجهبهتعداداعضایکاروان،پروازچارتربگیریم،امااین
موضوعمیسرنشدوکارواندردوبخشاعزاممیشود.
ماتاامروزفکرمیکردیمکهبازیهایپاراآسیاییجوانان
دارای افتتاحیه است ،اما اعالم شد که یک افتتاحیه
نمادینانجاممیشودوازهرکشور،یکنفرباپرچمرژه
میرودودیگرورزشکارانرویسکوهاخواهندبود».

موضوع را زودتر به ما اعالم کنند؟ نمیشد این موضوع
رادرجلسههماهنگیاعالمکنند؟ساعت 13:29بهما
اعالم کردند که نمیتوانید از 2بازیکن تیمتان استفاده
کنید.دیروز دستیار من گفت چند بازیکن با خودمان به
سیرجانببریمکهبهاوگفتمهرچهداریمبایدباخودمان
ببریم.ایناتفاقیکهافتادبرایمنقابلپیشبینیبود،به
هر حال میدانم با چه کسی بازی دارم اما از بازیکنانم
خواستم با توجه به این مسائل تمام تالش خود را انجام

بدهند.از بازیکنانم ممنون هستم چون
فوتبالزیباییبهنمایشگذاشتند.فکر
نمیکنمکسانیکهازطریقتلویزیون
بازی را نگاه میکردند دروازهبــان
تیم ما را دیــده باشند!»مجیدی
در پاسخ به این ســوال که آیا
اتفاق امــروز به مسائل
تبلیغات محیطی و

جای خالی مسی!

خواهند بود.در جدول این گروه پس از بایرن مونیخ که با
 15امتیازازپنجبازی،صعودخودبهعنوان
تیم اول گروه را قطعی کــرده ،بارسلونا
با هفت امتیاز و بنفیکا با پنج امتیاز در
ردههای بعدی هستند و دیناموکیف
بایکامتیازدرقعرجدولاست.
بارسلونا  17آذر بــایــد در
زمین بایرن مونیخ پیروز
شود تا صعودش را قطعی
کــنــد و حــتــی بــا تــســاوی
نــیــز ممکن اســـت حــذف
شــود .بنفیکا همان روز در
خانه میزبان دیناموکیف است
و با کسب پیروزی در این بازی
و تــســاوی یــا شکست بــارســا در
مونیخ ،به عنوان تیم دوم به مرحله

همدردی رسول خادم با معلوالن

پیش کسوت و قهرمان ارزنده کشتی ایران و جهان که
همگان او را به عنوان نمونه اخالق  ،مهربانی و نیکوکاری
می شناسند ،به محل آسایشگاه معلولین فیاض بخش
رفت و در فضایی صمیمی با مددجویان دیدار کرد.رسول
خــادم که از ماندگارهای کشتی کشورمان محسوب
می شود ،پس از دوری از ریاست فدراسیون کشتی  ،به
فعالیت های خیرخواهانه پرداخته و همیشه در حال
کمکرسانیوهمدردیباقشرهایمختلفجامعهاست
که با رنج و مشقت در حال زندگی هستند.تاکنون عکس
های مختلفی از رسول خادم در خدمت رسانی به مناطق
محرومکشورمنتشرشدهکهبازتابهایزیادیهمداشته

ذوب آهن صفر  -فوالد یک
گل :پریرا ()41

▪نفتمسجدسلیمانصفر-مسیک

گل :گادوین منشا (پنالتی)63-

▪پرسپولیسیک-صنعتنفتآبادانصفر

گل :میالد سرلک ()72
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بارسلونا؛ 180دقیقهوفقطیکگل
گروه ورزش/شب نخست از هفته پنجم لیگ قهرمانان
اروپا با توقف تیم فوتبال بارسلونا در خانه
برابر بنفیکا و پیروزی پرگل مدافع عنوان
قهرمانیرقابتهابرابریوونتوسبهپایان
رسید.درمهمترینبازیسهشنبهشب
در گروه  Eبارسلونا در اولین بازی
اروپاییاشباهدایتژاویمقابل
مهمان خود بنفیکای پرتغال به
تساوی بــدون گل بسنده کرد.
ایــن نتیجه اگــرچــه فاصله دو
امتیازی بارسلونای رده دومی با
بنفیکای رده سومی را حفظ کرد،
امــا در عین حــال کــار کاتاالنها
بــرای صعود را هم سخت کرد
چــرا که آن ها در آخرین هفته
رقابتها مهمان بایرن مونیخ

▪گلگهرسیرجانصفر-استقاللصفر

ویژه

مجیدی :قابل پیش بینی بود!

خبر

▪هوادارصفر-آلومینیوماراکصفر

فرصت سوزی استقالل ،صدرنشینی سپاهان

واکنشسرمربیاستقاللبهمحرومیتیامگا و ژستد
جدال تیم های گل گهر و استقالل بر خالف پیش بینی
هاکسلکنندهبودوتنهااتفاقمهموقابلتوجهاینبازی
،محرومیت 2خارجی استقالل و خروج آن ها از ترکیب
اصلیبود.فرهادمجیدیسرمربیاستقاللدرنشست
خبری بعد از بازی درباره این اتفاق گفت «:اتفاقاتی در
این فوتبال میافتد که بسیار تعجب آور است .تیم من
کارکرده،واردجلسهشدهوبهورزشگاهآمدیمبعدگفتند
نمیتوانید از  2بازیکن استفاده کنید .نمیشد این
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جدال مدیران استقالل و سازمان لیگ
بر میگردد یا خیر؟ گفت« :این موارد در
حوزهکاریمننیست.بهعنوانسرمربی
تیمنباید2ساعتبهشروعبازیاینمسئله
را به من میگفتند .مسائل دیگر به حوزه
باشگاه مربوط میشود .این اتفاقی که
امروزرخدادخندهداراستوفقطدرایران
یخورد».
رقمم 
بعد لیگ قهرمانان خواهد رفت و بارسا را به لیگ اروپا
میفرستد؛اتفاقیکهبرایبارساییهاکمازکابوسندارد!
آبیاناریهادرحالیبایددرهفتهپایانیبایرنراازپیشرو
بردارندکهدردوبازیپسازحضورژاویروینیمکتتنها
یک گل به ثمر رسانده اند که آن هم از روی نقطه پنالتی
بودهوتوسطممفیسدیپایدربازیبرابراسپانیولبهثمر
رسیده است.این در حالی است که بازیکنانی همچون
دیپای،آلبا،گابی،دییونگ،بوسکتسودمبلهدرترکیب
بارسا حضور دارند.شاید شرایط بارسا در فصل گذشته
نیزچندانخوبنبودوآنهاحتیدرخلقموقعیتجدی
نیزمشکلداشتندامامسیدراینتیمحضورداشتکهاز
هنرگلزنیخودبهبهترینشکلاستفادهمیکرد.بنابراین
این طور به نظر میرسد که تنها استراتژی بارسا حرکات
آنسوفاتیدرزمیناستکهمیتواندگاهیمنجربهگرفتن
پنالتی از حریف نیز شود و به این شکل به گلزنی این تیم
کمک کند.روزنامه اسپانیایی آ.اس هم در شماره دیروز
خود مدعی شده ژاوی اطمینان دارد که فاتی تا دو هفته
آینده به میادین برمیگردد و او میتواند در بازی حساس
برابر بایرن مونیخ که آخرین بازی مرحله گروهی لیگ
قهرماناناستازاینبازیکناستفادهکند.

است .حاال این پیش کسوت کشتی در آستانه روز جهانی
معلوالن به آسایشگاه فیاض بخش رفت و از بخش های
مختلفبازدیدکردوبافعالیتهایمعلوالنآشناشد.وی
با ابراز همدردی با بچه های معلول  ،گفت " :ما آن قدر که
باید همراه و کنار بخشی از مردم جامعه که معلولین عزیز
هستند ،نیستیم .این موضوع از کاستیهایی است که
همه افراد جامعه نسبت به همنوعان خود دارند ".قهرمان
کشتی جهان با تمجید از فعالیت و اقدامات آسایشگاه
فیاض بخش ،از نیکوکاران خواست با توجه به شرایط
اقتصادی و هزینه های سنگین ،بیش از پیش همراه
خدمتگزاران آسایشگاه باشند.

الهالل  4ستاره ،دست نیافتنیتر شد!
گروه ورزش /الهالل عربستان در جدال با پوهانگ استیلرز کره جنوبی
به پیروزی دست یافت و عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.
در رقابت رکوردداران قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا ،تیم عربستانی که با
سه قهرمانی و چهارنایب قهرمانی پرافتخارترین تیم باشگاهی قاره کهن
بود موفق شد با دو گل سالم الدوساری و موسی مارگا حریف سرشناس و
کره ای را شکست دهد و با کسب جام قهرمانی تنها تیم  4ستاره آسیا شود.
دو تیم فینالیست فصل  2021لیگ قهرمانان آسیا با عبور از هموطنان
خود اولسان و النصر به فینال رسیده بودند و الهالل که هشتمین فینال
آسیایی اش را تجربه می کرد موفق شد حریف کره ای را که در کارنامه اش
سه قهرمانیآسیاداشتوچهارمینفینالشراتجربهمیکردشکست دهد
و به یک رکورد تاریخی دست پیدا کند و در صدر جدول پرافتخارترین تیم
های قاره کهن دست نیافتنی تر شود.در پایان رقابتهای فصل 2021
لیگ قهرمانان آسیا براساس اعالم سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا سالم
الدوساری ،ستاره الهالل به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا
انتخاب شد .مایکل الونگا مهاجم آفریقایی تیم الدحیل قطر با  ۹گل زده
آقای گل این دوره از مسابقات شد .جالب این جاست که این بازیکن طی
دو بازی رفت و برگشت با استقالل در مرحله گروهی  5گل به ثمر رساند.
مهدی ترابی هافبک پرسپولیس از نظر آماری ،خالقترین بازیکن لیگ
قهرمانان شد.ترابی با  ۵پاس گل بهترین پاسور شد و با 22موقعیت سازی
عنوان خالق ترین را به دست آورد .امیر ارسالن مطهری مهاجم استقالل
همبا ۳پاسگلدرردهسومبرترینپاسورهاقرارگرفت.محمدرضااخباری
دروازه بان تراکتور هم با  ۵کلین شیت دومین دروازه بان برتر فصل شد.

سوژه

واکنش وزیر ورزش به صحبتهای گل محمدی
حمید سجادی در حاشیه مراسم هفته بسیج با تاکید بر این که بنده موظف
هستم که در خدمت همه ورزش کشور باشم ،افزود :من وزیر کل ورزش
کشور هستم نه فقط وزیر پرسپولیس و استقالل.وی درباره گالیههای
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز تصریح کرد :در نشستی که با اعضای
هیئتمدیرهداشتمازآنهاخواستمتادربارهوضعیتمدیرعاملاینباشگاه
فکرکنندوبهمنفکروایدهبدهند،درزمینهانتخابمدیرعاملبرایباشگاه
و ادامه سرپرستی مجید صدری ایده بدهند ،درباره این که اص ً
ال صدری
مدیرعامل شود یا مدیرعامل جدید انتخاب شود ،طرح بدهند.وزیر ورزش
در عین حال تاکید کرد :خواهشم این است که مسائل فنی را به مسائل
مدیریتی ربط ندهند .کجای دنیا دیده شده نتایج فنی به این موضوع ربط
داده شده باشد که ما سرپرست داریم ،این ها بهانه است.سجادی همچنین
به حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی که از دیدار تیمهای استقالل و
نساجی آغاز شد ،اشاره کرد و گفت :وزیر بهداشت بابت این که هواداران
استقالل در دیدار اخیر تیم شان پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکردند
و کام ً
ال نزدیک به هم نشسته بودند ،گالیه کرد .قاعدت ًا اگر این روند ادامه
داشته باشد برای دیدارهای آینده ،مجدد در ورزشگاه بسته میشود.

