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بررسی بازیهای هفته دوم لیگ برتر

گزارش

بچهها گفتند گربه سیاه نفت شدهای

سنگ هم از آسمان ببارد ،بهخاطر هواداران جانمان را هم میدهیم
نگرانی خاصی از لحاظ دفاع وسط نداریم /خوشحالم اسکوچیچ به من اعتماد دارد

اخبــــار

حامد جیرودی  /پرســپولیس بــا پیروزی
 0-1مقابــل صنعــت نفــت آبــادان در
هفتــه دوم لیــگ برتــر بــه نخســتین
بــرد خــود در لیــگ برتر بیســتم دســت
یافــت .سرخپوشــان پایتخــت در حالــی
موفــق بــه کســب  3امتیــاز شــدند کــه
نفــوذ محمدحســین کنعانــیزادگان به
محوطــه جریمــه نفــت پایهگــذار تــک
گل  3امتیــازی شــد .مدافــع آبادانیهــا
روی مدافــع سرخپوشــان مرتکــب خطا
شــد و داور نقطــه پنالتــی را نشــان داد،
سیامک نعمتی هم پشت توپ ایستاد و
ضربهاش را گل کرد.
کنعانــی زادگان کــه نقــش مهمــی
در پیــروزی تیمــش داشــت بــه
خبرنگار«ایــران» گفت« :اول از همه این
بــرد را بــه هــواداران تقدیــم میکنــم که
جایشان در ورزشگاه آزادی خیلی خالی
بود .بازی خیلی خوب و البته سختی بود.
نفــت بازیکنان خیلی خوبی جذب کرده
و  50درصــد تیمشــان همــان بازیکنانی
هستند که با استقالل خوزستان قهرمان
لیــگ پانزدهــم شــدند .سرمربیشــان
هم کــه آقای پورموســوی اســت و مربی
بســیار خوبی اســت .خدا را شکر میکنم
کــه مقابل چنین تیــم قدرتمندی موفق
بودیم و توانســتیم به پیروزی برسیم .ما
تیمی هســتیم که چــه در داخــل خانه و
چه بیرون فقط برای  3امتیاز میجنگیم
و فرقــی نمیکند که چــه تیمی جلوی ما
بازی کنــد .مــا پرطرفدارترین تیم آســیا
هســتیم و هر چه داریــم از هوادارانمان
داریــم که یــار دوازدهم تیم ما هســتند و

امیــدوارم هــر چه زودتــر با از بیــن رفتن
ویــروس کرونــا ،بــاز هــم شــاهد حضــور
آنها در ورزشــگاهها باشیم ».پرسپولیس
در شــرایطی بــه پیروزی رســید کــه باران
شــدیدی در تهــران میباریــد و ایــن کار
را بــرای هــر دو تیــم ســخت کــرده بــود.
کنعانیزادگان در این باره گفت«:شرایط
جوی خیلی بد بود و چمن ورزشگاه هم
بلند بــود .ولی بــاران که هیچ اگر ســنگ
هم از آســمان ببارد ما بهخاطر هواداران
جانمان را هم میدهیم و میجنگیم تا
دلشان را شاد کنیم».
سرخپوشــان در بــازی رفــت لیــگ
نوزدهم با شــوت کنعانی زادگان که وارد
دروازه نفت شد ،برابر این تیم به برتری
رســیدند و حــاال او ایــن بار هم بــا پنالتی
ای کــه مقابــل نفت گرفــت ،زمینه ســاز
شکست این تیم شد .او در این خصوص
چنین واکنشــی داشــت« :بچههــا به من
گفتند گربه سیاه نفت شده ای(با خنده).
در هر حال خدا را شکر که سهم کوچکی
در بــرد تیــم داشــتم و توانســتم کمــک
کنم».
اینکــه کنعانــی زادگان بهعنــوان
مدافــع میانــی توانســت پنالتــی بگیرد،
جالــب توجــه بــود .او در این بــاره چنین
نظرداد«:بــا توجــه به اینکه پرســپولیس
رو بــه جلــو بــازی میکنــد ،فاصلــه خط
دفاعــی با هافبــک و مهاجم کم اســت.
از طرفــی مــن با قــدرت بدنی و ســرعت
خوبــی کــه دارم ،گاهــی بــه خــط حمله
اضافه میشوم .در بازی با سایپا هم یک
ضربــه به تیــر زدم و یک ضربــهام را هم

مدافعشــان از روی خط بیرون کشید .در
این بازی هم خدا را شکر توانستم پنالتی
بگیرم و سیامک آن را تبدیل به گل کرد.
امسال بیشتر تمرین میکنم تا هر چه در
توان دارم برای پرسپولیس بگذارم چون
واقعاً مدیون این تیم هستم».
در لحظــات آخــر بــازی پرســپولیس
و نفــت ،یحیــی گل محمــدی ســرمربی
قرمزها توســط داور با کارت قرمز اخراج
شــد و بــازی بــا نفــت مســجد ســلیمان
نمیتوانــد روی نیمکــت بنشــیند.
کنعانــیزادگان درباره ایــن موضوع هم
صحبــت کرد«:وقتــی گل زدیم ،در نیمه
دوم و از دقیقه  70 ،80به بعد هر ســوتی
کــه زده شــد بــه نفــع تیــم حریــف بــود.
هــم مــا و هم آقــا یحیی خیلــی ناراحت
شــده بودیم ولــی فشــار خیلی بــاال بود.
همــه میداننــد کــه آقــا یحیــی مربــی با
شــخصیت ،آرام و جنتلمنــی اســت
ولــی ببینید چقدر فشــار آمده که ایشــان
ناراحت شد و به توپ ضربه زد .اما همه
چیز تمام شده و ما همه فکرمان را برای
بازی بعد گذاشتهایم».
پرســپولیس فصل گذشــته با پیروزی
 1-2مقابــل نفــت مســجد ســلیمان در
خانــه حریــف ،قهرمانی خــود را قطعی
کــرد .آیا آنها ایــن بار هــم میتوانند این
تیــم را ببرنــد؟ کنعانــی زادگان بــه ایــن
سؤال پاسخ داد«:هر بازی برای ما حکم
فینــال را دارد .برای همین بازی به بازی
پیــش میرویــم و فرقــی نمیکنــد کجــا
و مقابــل چــه تیمی بــازی میکنیــم و با
تمام پتانســیلمان به زمیــن میرویم تا

 3امتیاز مقابل نفت مســجد سلیمان را
هم بگیریم».
پــس از جدایــی شــجاع خلیــلزاده،
پرســپولیس تــاش زیــادی بــرای جذب
یــک مدافــع میانــی بــه جــای او انجــام
داد ولــی موفــق بــه ایــن کار نشــد و حاال
در صــورت مصدومیــت یــا محرومیــت
احتمالــی کنعانی زادگان یا ســیدجالل،
کار بــرای قرمزهــا ســخت خواهــد شــد.
او دربــاره اینکــه آیــا خــودش و حســینی
میتوانند خأل کمبــود مدافع را پر کنند؟
گفت«:مــا همــه ســعی و تالشمــان را
میکنیم که یک زندگی حرفهای داشــته
باشــیم و به دور از مصدومیت باشــیم و
کمتر کارت بگیریم تا مشــکلی برای تیم
بــه وجــود نیاید .البتــه مدافعــان جوانی
مانند ســید احسان حســینی هم هستند
که میتوانند بازی کنند و نگرانی خاصی
از لحــاظ دفــاع وســط نداریــم .درســت
اســت کــه تیــم دنبــال مدافــع و مهاجم
بــود ولی بــا همین پتانســیلی کــه داریم
ادامه میدهیم و سعی میکنیم بهترین
عملکرد را داشته باشیم».
دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیــم
ملی هــم نشــان داده که اعتمــاد زیادی
بــه کنعانــی زادگان دارد و در  2بــازی
دوستانهای که مقابل ازبکستان و بوسنی
و هرزگویــن روی نیمکــت تیــم ملــی
نشســته از او به طور کامل اســتفاده کرده
اســت .کنعانی زادگان که  18بازی ملی و
یک گل زده برابر کامبوج در کارنامه خود
دارد ،در این باره گفت«:خدا را صد هزار
مرتبه شــکر میکنــم .مــن کارم را انجام

توگو با «ایران»:
محمود اسالمیان ،عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در گف 

فدراسیون فوتبال آمادگی برگزاری انتخابات را دارد

فدراسیون فوتبال راه دیگری ندارد و باید عبارت غیردولتی به تصویب مجلس و دولت برسد

هفتــه چهــارم و در واقــع بازیهــای دور برگشــت مرحلــه گروهــی لیــگ
قهرمانــان اروپا امشــب پــس از  19روز دنبال میشــود .در بازیهای گروه
 Eو از ســاعت  21:25کراســنودار میزبــان ســویا و رن نیــز پذیرای چلســی
اســت .در بازیهای گروه  Fو از ســاعت  23:30بورسیا دورتموند میزبان
کلوب بروژ اســت و التزیو با زنیت دیدار میکند و باید دید ســردار آزمون
به این مســابقه میرسد یا نه؟ او در  6مسابقه رسمی اخیر زنیت بهدلیل
مشکوک بودن به ویروس کرونا و بیماری غایب بوده است .در بازیهای
گــروه  Gو از ســاعت  23:30یوونتوس به مصــاف فرانس واروش میرود
و دیناموکــی یف هم با بارســلونا دیدار میکنــد .در بازیهای گروه  Hهم
از ســاعت  23:30پاری ســن ژرمن بــا الیپزیش دیدار میکند و منچســتر
یونایتد هم میزبان باشاک شهیر است .شیاطین سرخ میخواهند باخت
غیرمنتظره خود در بازی رفت مقابل این تیم ترکیهای را جبران کنند.

ادامه از صفحه اول

بهعنــوان مثــال وقتــی تعطیلــی کتابخانــه ملــی جهــت رعایــت پروتکل
بهداشــتی اعالم میشــود فریاد برمیخیزد که این تصمیم نباید به حوزه
کتابخانه ملی تســری پیدا کند و ســبب بازدارندگی اعضای کتابخانه ملی
از امــکان اســتفاده از ایــن فضا شــود .غافل از اینکه فقــط بحث حضور در
کتابخانه نیســت بلکه تردد در شــهر و تماس نزدیک با افراد دیگر چه در
هنــگام اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی و چــه حضــور در کتابخانه خود
زمینهســاز انتقال و اشــاعه ویروس خواهد شــد .یا ســفر رفتن که با وجود
همه هشــدارهایی که داده میشــود باز هم این موضوع رعایت نمیشود
و افراد بدون توجه به احتمال نقشآفرینی درتوزیع و گســترش ویروس و
نقش داشتن در مرگ دیگران به سفر میروند .مردم باید بدانند که اتخاذ
تصمیمهایی از جنس قرنطینه برای رعایت سالمت مردم و نجات جان
انسانهاســت .دولــت با وجود همه تهدیدهــا و تحریمها همچنان تالش
میکند تا ایمنی الزم را برای مردم فراهم کند اما این بیتوجهیها و عدم
همــکاری و همراهــی برخی از شــهروندان ،دولــت و کادر درمــان را دچار
دردسر و زحمت مضاعف کرد و این افراد هم آسیبرساننده به دیگران و
هم به خود هستند .البته در اینجا باید گفت نقش رسانه ملی در آموزش
جامعــه و در ایجــاد باور جهت پذیرش اقدامــات مؤثر دولت کمککننده
است .مردم باید بدانند که تصمیمات دولت در ایجاد محدودیت جهت
تردد قطعاً برای حفظ جان آنهاســت .اقتضای تأثیرپذیری این اقدامات
بــاور مردم و تعــاون وهمدلی آنها جهت ریشــهکن کردن ایــن ویروس از
این مملکت است .به امید روزهای بدون ویروس کرونا و به امید سالمتی
همه مردم عزیز ایران.

در هفتــه نهــم لیــگ برتــر جزیــره،
لیورپول  0-3لسترســیتی را برد تا ۶۴
بــازی بــدون باخت بــرای لیورپول در
آنفیلد به ثبت برسد .شاگردان یورگن
کلــوپ همچنیــن بــا برتــری در ایــن
بازی بــا  20امتیاز ،همامتیــاز تاتنهام
صدرنشــین شــدند .ایــن روزنامه هم
بــا اشــاره به ایــن بــرد ،عنــوان «خانه
آتش» را برای لیورپولیها برگزید.

در بازیهای فرداشــب لیــگ قهرمانان
اروپــا ،اینتــر در خانــه خــود میزبــان
رئالمادریــد اســت ولــی شــاگردان
زینالدیــن زیــدان بــرای صعــود بایــد
اینتــر را ببرنــد و ماننــد بــازی رفت این
تیم را شکســت دهند .موضوعی که این
روزنامــه بــه آن پرداختــه و عنــوان «در
انتظار معجزه مادرید» را بهعنوان تیتر
یک روی جلد خود برد.

زالتــان ابراهیموویــچ باز هــم جادو کرد
و برابــر ناپولــی دبــل کــرد و میــان در
نهایــت  1-3بــه پیــروزی رســید و با 20
امتیاز به صدر جدول ســری  Aرفت اما
ابراهیموویچ در این دیدار مصدوم شد
کــه خبر خوبی برای روســونری نیســت.
ایــن روزنامه هم با پرداختن به شــرایط
ایــن بــازی ،تیتر «میــان بــوم» را برای
جلد خود برگزید.

گفتوگوی «ایران» با محمدحسین کنعانی زادگان که پنالتی گرفت و زمینه ساز برد پرسپولیس شد

لیگ قهرمانان اروپا از امشب دوباره آغاز میشود

شکست کرونا نیازمند همکاری دولت و ملت

مارکا (اسپانیا)

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

محمــد محمــدی ســدهی  /فدراســیون
فوتبــال چنــدی پیــش اساســنامه
پیشــنهادی کــه طــی ماههــای گذشــته
بــا همــکاری فیفــا و  AFCاصــاح و
ایــرادات آن برطــرف شــده را رونمایی
کــرد .مناقشــهبرانگیزترین بنــد ایــن
اساســنامه مربــوط به ماهیــت حقوقی
فدراســیون فوتبال است که بهدولتی یا
غیردولتی بودن این فدراســیون ارتباط
دارد و در نهایــت تدویــن کنندگان این
اساسنامه عبارت مستقل ،غیردولتی و
غیرانتفاعی را برای فدراســیون در نظر
گرفتند .محمود اسالمیان ،عضو هیأت
رئیسه فدراســیون فوتبال در خصوص
اصالح اساســنامه بــه خبرنگار«ایران»
گفت«:اساســنامه فدراســیون فوتبــال
حدود یک سال بین فدراسیون و دولت
در حــال رفــت و برگشــت بود تــا اینکه
اصالحــات آن انجــام و به فیفا ارســال
شــد و فیفا پــساز تأیید اساســنامه ،آن
را به فدراســیون ارســال کرد و حاال باید
ایــن اساســنامه بــه دولت بــرود و مورد
تأییــد دولتیها قرار بگیــرد .حقیقتاً در
طــول ماههــای اخیــر یــک کار ســنگین
بــرای انجــام اصالحــات در اساســنامه
انجام شد که امیدواریم این کار سنگین
نتیجه بدهد».
او صحبتهــای خــود را ایــن گونــه
ادامه داد«:چند ســال اســت که فوتبال
ایران گرفتار تأیید اساســنامه اســت و با
تأییــد ضمنی آن توســط فیفــا میتوان
امیــدوار بــود کــه ایــن مشــکل برطرف
شــود .اساســنامه حــاال در ابتــدا باید به
تأیید مجمع فدراســیون فوتبال برســد
کــه قطعــاً ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد و
پــساز آن بــه دولــت بــرود و دولــت و
مجلــس آن را تصویب کننــد .فیفا تنها
در خصوص اساســنامه مشورت دهنده

اســت و نمیتوانــد دخالتــی در تدوین
آن داشــته باشــد امــا قوانینــی دارد و
بایــد براســاس آن قوانیــن اساســنامه
تنظیم شــود ».این عضو هیأت رئیســه
فدراســیون فوتبــال بــا اشــاره بــه اینکه
در حــال حاضــر تفاهمنامــه اولیه بین
فدراســیون فوتبــال ایران و فیفــا انجام
شــده ،بیان داشت«:فدراسیون فوتبال
از فیفا درخواست کرد تا یک سال برای
تأیید اساسنامه توسط دولت و مجلس
بــه مــا زمان دهــد که البتــه فیفا بــا این
درخواســت موافقــت کرد و حــاال تأیید
نهایــی آن به دولت و مجلس بســتگی
دارد و امیدواریــم کــه ایــن اتفاق هرچه
زودتــر بیفتــد و اساســنامه بــه تصویب
دولت و مجلس هم برسد».
اســامیان در خصــوص عبــارت
مستقل ،غیردولتی و غیرانتفایی کهبند
مناقشــه انگیز بین فدراســیون فوتبال و
دولت اســت ،بیان داشــت« :متأسفانه
اقتصــاد مــا دولتــی اســت و ایــن چیــز
خوبی نیســت .اقتصاد دولتــی در هیچ
کشــوری جــواب نــداده و در کشــور مــا
هم جــواب نخواهد داد .فیفــا میگوید
فدراسیون فوتبال باید مؤسسه مستقل،
غیرانتفاعــی ،غیردولتــی و دارای

شــخصیت حقوقی باشــد کــه البته این
موضوع مورد مناقشه دولت و مجلس
اســت .انتظار ما از صداوســیما این بود
که با برگزاری نشستهای مختلف این
موضوع را بررسی کند که متأسفانه این
اتفاق نیفتاد».
او اظهــار داشــت« :در زمــان دولت
قبلی فدراســیون فوتبال اعــام کرد که
این فدراســیون نهاد غیردولتی اســت و
در مجمع فدراســیون هم این موضوع
تصویب شــد امــا دســتگاههای نظارتی
این موضوع را رد کردند و باعث شــد تا
فیفا مجدداًاز اساسنامه فدراسیون ایراد
بگیرد .نمیدانم چه اصراری اســت که
در کشــور ما همــه چیز دولتی شــود .به
هــر حال دولت یک ســال زمان دارد که
اساسنامه را تصویب کند و ما راه دیگری
نداریــم و باید ایــن موضوع به تصویب
دولت و مجلســیها برســد ».این عضو
هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال ادامه
داد« :پیــش از مدیریت علی کفاشــیان
فدراســیون دولتی بود و در آن زمان هر
 2سال یک بار یک مدیر آمد اما دیدیم
که در زمان کفاشــیان یعنی سال 1386
فدراسیون تاحدودی مستقل شد و این
موضوع باعث شــد تا در طول این چند

ســال تنها  2مدیر(کفاشــیان و تــاج) در
فدراسیون فوتبال فعالیت داشته باشند
و فدراســیون به یک ثبات نسبی رسید.
حقیقتــاً دولتی بــودن باعــث بیثباتی
فدراســیون میشــود ،همانند اتفاقاتی
کــه بــرای باشــگاههای پرســپولیس و
اســتقالل میافتد و این دو باشگاه هر از
چندگاهــی با تغییر مدیرعامــل روبهرو
میشــوند .غیردولتی شــدن فدراسیون
باعث نمیشــود تا فدراسیون از قوانین
کشــور تخطی کند و این موضوع تنها به
حــوزه ورزش ارتباط ندارد برای تمامی
حوز هها صدق میکند».
اســامیان در خصــوص برگــزاری
انتخابــات افزود«:فدراســیون فوتبــال
آمادگــی برگــزاری انتخابــات را دارد و
قــرار اســت اواخــر دی یــا اوایــل بهمن
برگــزار شــود .در حــال حاضــر بهدلیــل
شــیوع کرونا مجمع تصویب اساسنامه
 8آذر بهصورت وبینار برگزار میشــود.
فدراســیون امکان برگزاری انتخابات را
بهصورت آنالین هــم دارد و میتوانیم
بــه بهتریــن نحــو آن را برگــزار کنیــم.
مشــکل اصلــی در برگــزاری انتخابــات
تأیید اساسنامه بود که خوشبختانه این
مشکل مرتفع شد».
او در خصــوص وضعیــت تیم ملی
و شــرایط این تیم بــرای صعود به جام
جهانــی  2022قطر بیان داشــت« :تیم
ملی بازیکنان خوبــی دارد و لژیونرهای
زیادی در تیم ملی داریم و میتوانیم با
پشتوانه به این لژیونرها به جام جهانی
صعــود کنیــم .دراگان اســکوچیچ،
سرمربی تیم ملی مورد تأیید فوتبالیها
و بازیکنــان تیــم ملــی اســت و مــا باید
هدفمان صعود به جام جهانی باشــد
و براســاس آن و با توجه به امکاناتی که
در اختیار داریم ،به آن برسیم».

عکس :سایت پرسپولیس نیوز

م ملی بسکتبال برای انتخابی کاپ آسیا
بازیکنان تی 

کادر فنــی تیــم ملــی بســکتبال لیســت نهایــی تیم ملــی را بــرای حضور
در پنجــره دوم انتخابــی کاپ آســیا اعــام کــرد .محمــد ترابــی ،محمــد
جمشــیدى ،محمــد حســنزاده ،حامدحســینزاده ،ســعید داورپنــاه،
مایک رســتمپور ،آرمان زنگنه ،آرون گرامىپور ،ســجاد مشــایخى ،میثم
میرزایــى ،ســینا واحدی و بهنام یخچالی بازیکنــان تیم ملی برای حضور
در مســابقات انتخابی کاپ آسیا هســتند .صمد نیکخواه بهرامی بهدلیل
ابتال به کرونا و حامد حدادی بهدلیل حضور در لیگ چین در این مرحله
غایب هستند .تیم ملی بسکتبال شب گذشته برای حضور در پنجره دوم
مسابقات انتخابی کاپ آسیا تهران را به مقصد دوحه ترک کرد .ایران در
این پنجره  8آذر با عربستان و  10آذر با سوریه دیدار میکند.
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اکسپرس اسپورت (انگلیس)

سرمربی قرمزها اخراج شد ،سرمربی آبیها احضار

گروه ورزشــی /هفته دوم لیگ برتر فوتبال با برگزاری  8بازی از پنجشــنبه
گذشــته تا یکشــنبه هفته جاری پیگیری شد .در این بازیها ،نساجی برابر
تراکتور به تساوی  1-1رسید تا شاگردان علیرضا منصوریان به برد نرسند
و دومین تســاوی خــود را تجربه کننــد .البته رعایت نکــردن پروتکلهای
بهداشــتی در ورزشــگاه شــهید وطنی قائمشــهر و حضور افــراد متفرقه و
کیفیت بد چمن مصنوعی ورزشــگاه هم حاشــیههای زیادی داشت .این
هفته ســپاهان  0-1آلومینیوم را برد تا شــاگردان محــرم نویدکیا به اولین
برد خود برســند ولی مسأله داوری و اعتراض تیم اراکی به گل آفسایدی
کــه دریافت کــرد ،مهمترین نکته ایــن بازی بود .نفت مسجدســلیمان و
ســایپا به تســاوی  1-1رســیدند تا دو تیم دومین تســاوی خود را به دست
آورنــد .مس رفســنجان در دربی اســتان کرمان  0-2به گل گهر ســیرجان
باخــت تا این تیم دومین باخت خود را تجربه کند .در این بازی ،گادوین
منشــأ مهاجــم نیجریــهای گل گهر دبــل کرد تا بــا  3گل به صــدر جدول
گلزنان صعود کند .عجیب اینکه محمد ربیعی سرمربی مس از سازمان
لیــگ بــه خاطــر اینکه بــه باشــگاهها اجــازه داده تا بــا بازیکنــان خارجی
خــود تمدید کننــد ،گالیه کــرد! چمن مصنوعی ورزشــگاه شــهدای مس
رفســنجان و نور بسیار کم این ورزشگاه از نکاتی بود که صدای امیر قلعه
نویی سرمربی گل گهر را هم در آورد .با این حال ،تیم او دومین برد خود
را هــم کســب کرد تا تنها تیــم  6امتیازی و صدرنشــین لیگ باشــد .بازی
ی و ذوب آهن در حالی  1-1شــد که اخــراج دقیقه یک وحید
ماشینســاز 
محمــدزاده مدافع ذوب آهن باعث شــد تا ســریعترین اخراج لیگ رقم
بخــورد و اعتراض باشــگاه
اصفهانی نسبت به داوری
ادامه دار شود .وحید بیاتلو
ســرمربی ماشینســازی
هــم کــه بهدلیــل مصاحبه
نامناســبش بعــد از هفتــه
اول مورد انتقاد قرار گرفته
بــود ،بهطــور ناگهانــی از
ســوی کمیتــه انضباطــی
محــروم شــد و روی
نیمکــت ایــن بازی غایب بود .در بازی مهم هفته ،فوالد  1-2اســتقالل را
برد .مســابقهای که به اندازه تمام دیدارهای هفته دوم حاشــیه داشــت.
از شــیخ دیاباتــه هنــگام تعویض گرفته تــا مصدومیــت ناگهانی محمد
دانشگر مدافع استقالل که برای دقایقی از بازی خارج شد و کسی متوجه
غیبت او نشــد تا بیانیه نویسیهای متعدد دو باشگاه علیه همدیگر بعد
از بازی .انتشار یک فیلم از فحاشی محمود فکری به فوالدیها کافی بود
تا حاشــیهها به اوج خود برســد و ســرمربی اســتقالل به کمیته انضباطی
فراخوانده شود .پرسپولیس هم  0-1صنعت نفت آبادان را شکست داد
تا سرخپوشان به اولین برد خود در لیگ بیستم برسند و حاال پرسپولیس
تنها تیم لیگ اســت که هنوز دروازهاش باز نشــده است .نکته مهم دیگر
این بازی ،اخراج یحیی گل محمدی در لحظه آخر بازی بود تا او در بازی
با نفت مســجد سلیمان غایب باشد .پیکان هم  0-1شهرخودرو را برد تا
تیم مهدی تارتار اولین برد خود را کســب کند و ســیدمهدی رحمتی هم
اولیــن باخت لیگی خود با شــهر خــودرو را تجربه کند که این بازی شــنبه
در ورزشــگاه شــهرقدس آغــاز شــد ولی بهدلیل شــدت بــاران و چمن بد
ورزشگاه در دقیقه  22متوقف و یکشنبه برگزار شد.
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شادی کنعانی زادگان و مهدی عبدی پس از اعالم پنالتی به سود پرسپولیس

میدهــم و خیلی خوشــحالم کــه مربی
با دانشــی مثل آقای اسکوچیچ آمده که
واقعاً صبح تا شب زحمت میکشد و به
مــن اعتماد دارد .ایشــان همه بازیهای
لیــگ و بازیهــای لژیونرهــا را میبیند و
آنالیز خیلی دقیقــی روی همه بازیکنان
انجام میدهد .درســت اســت کــه زمان
زیادی در اردوهای تیم ملی نداشــتهایم
ولــی آقای اســکوچیچ در ایــن مدت کم

هم خیلــی خوب با بچهها اخت شــده و
هماهنگی خوبی بین بچهها ایجاد شده
اســت .از فدراســیون هم تشــکر میکنم
کــه بــازی اروپایــی خوبی مثل بوســنی را
بــرای تیم ملــی مهیا کرد تــا یک محک
جــدی بخوریــم .امیــدوارم بتوانیــم بــه
جــام جهانی صعود کنیــم چون الیقش
هســتیم و میبینیم که کادرفنی این تیم
چه زحماتی میکشد».

آغاز فعالیت کارگروه فینال آسیایی پرسپولیس
حسینی :پروتکلها مشکل دارد ،بچهها کرونا بگیرند
قطر آنها را راه نمیدهد

در حالــی کــه حــدود  3هفتــه تا زمــان برگزاری فینــال لیگ قهرمانان آســیا
 2020در تاریــخ  29آذر باقــی مانده ،کارگروه پشــتیبانی از پرســپولیس برای
دیدار فینال تشــکیل شد .این کارگروه به ریاست جعفر سمیعی مدیرعامل
باشــگاه و عضویــت معاونــت اجرایی ،مدیــر بینالملل ،مدیــر مالی ،مدیر
روابط عمومی ،مدیر اداری و پشتیبانی ،مدیر ورزشی و کادر پزشکی باشگاه
و همچنیــن بــا همکاری بخــش بینالملــل فدراســیون فوتبال بــرای ایجاد
فضــای حمایتــی و پشــتیبانی کامــل از پرســپولیس در فینــال فعالیتهای
خــود را آغاز کرد .در اولین جلســه ،کلیــه جوانب کار برای پشــتیبانی ،اعزام
نفرات ،حل مشــکالت سفر به دوحه ،تعیین بهترین شرایط اسکان ،تمرین
و تغذیــه ،ایجــاد زمینههای پشــتیبانی و حمایت رســانهای از تیــم و ...مورد
بررسی قرار گرفت و وظایف بین افراد و مسئوالن هر گروه تفکیک شد؛ قرار
اســت جلســات این کارگروه ب ه صورت هفتگی ادامه یابد و اقدامات صورت
گرفته توسط هر بخش ،در جلسه بعدی قرائت شود.

گفتنــی اســت در روزهای اخیر شــایعاتی درباره وجود بنــد  100هزار دالری
فســخ قرارداد مهدی مهدیخانی با پرســپولیس در صورت دریافت پیشــنهاد
خارجــی مطــرح شــده کــه این موضوع توســط ایــن باشــگاه تکذیب شــده اما
توضیــح بیشــتری در ایــن بــاره ندادهاند .همچنیــن خبر کاهــش 50درصدی
قرارداد عیســی آلکثیر ب ه دلیل محرومیت  6ماهه این بازیکن عنوان شده که
مدیران پرســپولیس این موضوع را رد کردهاند؛ مورد ســومی هم این است که
پرســپولیس برای فینال آســیا قصد دارد  60میهمان همــراه خود ببرد که این
باشــگاه در صفحه توئیتری خود آن را تکذیب کرده اســت؛ در این میان ،ســید
جالل حسینی کاپیتان پرسپولیس هم درباره ارزیابیاش از تیمهای شرق آسیا
در لیــگ قهرمانــان چنین نظر داد« :تاکنون بازیهای ایــن تیمها را ندیدهایم
امــا مطمئنــاً کادرفنی آن دیدارهــا را آنالیز کرده و به ما نشــان میدهند ،البته
دست و پای ما را بستند.؛در این شرایط سخت که وحید امیری ،احسان پهلوان
و آلکثیــر را در اختیــار نداریم ،جای اینکه بتوانیم بــا تیم قدرتمندی به فینال
برویم ،ما را ضعیف کردند .شرایط کرونا هم وجود دارد و خیلی باید مراقبت
کنیم .متأسفانه از لحاظ اجرای پروتکلها مشکل داریم .سازمان لیگ میگوید
بازیها برگزار شــود اما قطر نفرات کرونایی را راه نمیدهد .اگر در این شــرایط
برخــی نفراتمان هــم کرونا بگیرند به مشــکل بزرگی میخوریــم و امیدوارم
وضعیت پرسپولیس را درک کنند تا بتوانیم کار بزرگی انجام بدهیم».

