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خبــــر

هفته پنجم مســابقات لیگ قهرمانان اروپا سهشنبه شب با برگزاری  8دیدار
پیگیری شــد و در گروه  Aبایرن مونیخ در شــبی که به بســیاری از ســتارههای
بزرگ خود استراحت داده بود ،با گل دقایق پایانی توماس مولر از روی نقطه
پنالتی از شکست گریخت و به تساوی  1-1برابر اتلتیکومادرید رضایت داد .در
صدر این گروه بایرن مونیخ با اقتدار با  12امتیاز صدرنشین است و صعود خود
را با صدرنشــینی به دور بعد قطعی کرده اســت .بایرن مونیخ با این تســاوی
رکــورد بردهای متوالیاش متوقف شــد .این تیم با کســب  15بــرد متوالی در
لیگ قهرمانان اروپا ،رکورددار برد متوالی در این مسابقات است .این در حالی
است که رکورد قبلی مشترکاً در اختیار بایرن مونیخ و رئال مادرید بود .در دیگر
دیدار سالزبورگ  3-1لوکوموتیو مسکو را شکست داد .سالزبورگ با این برد 4
امتیازی شــد و به رده ســوم گروه صعود کرد .لوکوموتیو مســکو هم با  3امتیاز
چهارم است .در گروه  Bهم رئال مادرید در اوکراین میهمان شاختار دونتسک
بود و 2ـ 0شکست خورد .شاگردان زیدان امیدوار بودند با پیروزی در این بازی
امید خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهند اما شکست خوردند تا
شــرایط آنها برای صعود به اما و اگر کشــیده شود .رئال با این باخت در امتیاز
 7باقی ماند و شــاختار هم با این پیروزی  7امتیازی شــد .شــاگردان زیدان در
شــرایطی مقابل شاختار شکســت خوردند که در ورزشــگاه برنابئو هم مقابل
این تیم  2-3مغلوب شده بودند و به اصطالح مقابل این تیم اوکراینی دبل
شدند .سران رئال مسئولیت بخش مهمی از نتایج پرنوسان اخیر و شکل بازی
بــد تیــم را متوجه زیدان میداننــد .مربی ای که بســیاری او را مدیری خوب
برای رختکن میدانند ولی در مورد ایدهها و تمرینات تاکتیکی او دچار تردید
هســتند .آنهــا معتقدند که زیــدان در تمرینات ،برنامههــای تاکتیکی خاصی
برای بازیکنان در نظر نمیگیرد و تیم او مشکل تاکتیکی دارد .در باشگاه رئال،
مدیــران بر این اعتقادند کــه برخی تصمیمهای زیدان در فصل جاری نیز به
ضرر تیم شــده و اگر او نتواند در پایان فصل حداقل قهرمانی اللیگا را کســب
کنــد ،بــه احتمال زیاد شــغلش را از دســت خواهــد داد .گرچــه از همین حاال
هــم زمزمههایی مبنــی بر مربیگری پوچتینو یا مکس آلگری در رئال شــنیده
میشــود .در دیگر بازی این گروه مونشن گالدباخ  3-2از اینتر شکست خورد.
اینتر در این دیدار گل ســوم و تســاوی را دریافت کرد ولی کمک داور ویدئویی
بــه کمک تیم کونته آمد و گل ســوم مونشــن گالدبــاخ مردود شــد .در گروه C
منچسترســیتی کــه پیــش از این صعود خــود بــه دور بعدی لیــگ قهرمانان
را قطعــی کرده بود ،در پرتغال مقابل پورتو با تســاوی بدون گل متوقف شــد
و ایــن تیم هم صعودش قطعی شــد .مهــدی طارمی در ایــن دیدار فرصت
بازی پیدا نکرد و  90دقیقه روی نیمکت پورتو نشست .در دیگر بازی این گروه
المپیاکوس  1–2مقابل مارســی شکســت خورد .مارســی پساز  13شکســت
متوالی در لیگ قهرمانان اروپا ســرانجام به پیروزی رسید .در گروه  Dلیورپول
کــه در ایــن هفتهها بشــدت درگیــر بحــران مصدومیت شــده ،موقعیتهای
فراوانی را مقابل آژاکس از دست داد و در نهایت با تک گل کورتیس جونز این
تیم را مغلوب کرد .همچنین دیدار تیمهای آتالنتا و میتیلند با تساوی  1–1به
پایان رسید .گفتنی است تیمهای سویا ،منچسترسیتی ،چلسی ،بایرن مونیخ،
یوونتــوس ،بارســلونا ،لیورپول و پورتو تیمهایی هســتند که تا پایــان بازیهای
سهشنبه شب ،صعود خود را قطعی کردند.

رئــال مادریــد در بــازی بــا حریــف
اوکراینی خود در لیگ قهرمانان اروپا
وضعیت خوبی نداشــت و با شکست
مقابل این تیــم وضعیت بدتری هم
در گــروه خــود پیدا کــرد و در آســتانه
حذف قرار گرفته اســت .این روزنامه
هم با انتقاد از نتیجهای که شــاگردان
زینالدیــن زیدان کســب کردند ،تیتر
«از بد به بدتر» را انتخاب کرد.

بابک یگانه کاپیتان تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

حامــد جیــرودی  /تیرانــدازی بــه اهداف
پــروازی رشــتهای اســت کــه در المپیــک
 15مــدال دارد و جزو رشــتههای پرمدال
محسوب میشود .رشتهای که حدود 120
سال پیش فعالیتهای آن در انگلستان
آغاز شــد .آن زمان ،مســابقات این رشته
به این شــکل بــود کــه پرندههایــی که در
قفــس بودند را رهــا و در آســمان به آنها
شــلیک میکردند اما بعد محیط زیست
بــه این موضــوع اعتراض کــرد و به جای
آن قرار شــد که شیئی درست شود که کار
همــان پرنــده را انجــام دهد .بعــد از آن
بشقابهایی که در حال حاضر برای این
مســابقات وجــود دارد ،طراحی شــد و از
حدود  60سال پیش هم مسابقات آن به
المپیک راه پیدا کرد .رشتهای که سالهای
زیادی است در ایران نیز عالقهمندان آن
را دنبــال میکنند و حتی تیم ملی قبل از
انقالب در بازیهای آســیایی عنوان سوم
این رشــته را هم کسب کرده است .با این
حال به این رشته از ســال  1379در ایران
به صورت جدیتری نگاه شد.
در شــرایطی که لیگ برتــر تیراندازی
بــه اهــداف پــروازی هفتــه دوم را هــم
پشتســر گذاشــته ،بابک یگانــه کاپیتان
تیم ملی به خبرنگار «ایران» گفت« :تیم
ملی که فعالً برنامــهای ندارد و بهخاطر
کرونــا در تعطیلی بهســر میبرد .ضمن
اینکه فدراســیون جهانی هم تا المپیک

توکیو مســابقهای را برگزار نمیکند .البته
ما موفق به کسب سهمیه برای این دوره
هم نشــدیم و باید تالش کنیــم که برای
المپیک بعدی سهمیه بگیریم».
یگانه که  49سال دارد و  20سال است
در رشــته تیرانــدازی بــه اهداف پــروازی
فعالیــت میکند ،یکــی از پرافتخارترین
ورزشــکاران این رشــته در ایران به شمار
مــیرود کــه  170مــدال کشــوری در ایــن
رشــته دارد و مقامهایــی نظیــر دومــی
غــرب آســیا و پنجمــی جهــان را کســب
کرده اســت .او صحبتهایش را اینگونه
ادامــه داد« :مــا اگــر میخواهیــم حرفی
برای گفتن در این رشــته داشــته باشیم،
باید به استانداردهای جهانی دست پیدا
کنیم ولی هنوز در این رشته نتوانستهایم
سهمیه المپیک بگیریم .البته به شرایط
ســهمیه گرفتن نزدیــک شــدهایم و من
قبــل از اینکــه کرونــا شــیوع پیــدا کند در
مسابقاتی که در قطر برگزار شد ،به مدال
نقره تیمی جهان دســت پیدا کردم ولی
بایــد بیشــتر از این کار کنیم .در رشــته ما
 125پرواز در دو روز انجام میشود و باید
بــه اهداف پروازی شــلیک کنیــم و  6نفر
برتر که بیشــترین شلیک موفق را داشته
باشــند ،به فینــال میرســند و میتوانند
بــه المپیــک راه یابنــد .البته مــا نزدیک
شدهایم و بهطور مثال اگر رقیب من 120
شلیک موفق داشته من  119داشتهام».

او درباره موانع و مشــکالتی که رشــته
تیرانــدازی بــه اهــداف پــروازی در ایران
دارد ،چنین نظر داد« :ما از لحاظ باشگاه
و بشــقاب تقریباً  90درصد راه را رفتهایم
و مشــکل خاصــی نداریــم ولــی از لحاظ
فشــنگ از اســتانداردها دور هســتیم .اگر
با فشنگهای خوب دنیا صد تیر شلیک
کنیــم ،ســرعت آن بین  402تــا  406متر
بــر ثانیه اســت ولی در کشــور ما بــا اینکه
صنایــع دفــاع خیلی زحمت میکشــد و
جا دارد که از آنها تشکر کنم ،فشنگهای
اســتانداردی تولیــد نمیشــود و ممکــن
اســت ســرعت آن از  300تــا  500متر بر

هفته ســوم لیگ برتر تیراندازی به اهداف پروازی گرامیداشــت یاد شــهید محســن فخریزاده
جمعه  14آذر به میزبانی تیم هیأت کرمان برگزار میشود .به گزارش روابط عمومی فدراسیون
تیراندازی ،این مسابقات در  3راند و طی یک روز با حضور  7تیم در فضای رو باز میدان اهداف
پروازی مجموعه ورزشــی آزادی برگزار میشــود که تیراندازان در مادههای تراپ بانوان ،تراپ
آقایــان و اســکیت به مصاف هم میرونــد .در این هفته هوماک با تیــم دریاچه ارومیه ،صنایع
بازیافت راتا شــمال با صنایع شــیر ایران پگاه و بیمارســتان نیکان با هیأت کرمان (میزبان) به
رقابت میپردازند و دارک شــیراز هم اســتراحت دارد .در پایان این مســابقات مراســم اهدای
جوایز نقدی ورزشکاران با حضور مسئوالن فدراسیون تیراندازی برگزار میشود.

ثانیه باشــد .در صورتی که اینطور نباید
باشــد و اگر ســرعتها کم و زیاد شود ،در
شکســته شــدن بشــقاب تأثیر میگذارد.
یا ممکن اســت عقب بشــقاب زده شود

استقالل گل نزد ،سیدجالل مسنترین گلزن شد

اگر لیگ برگزار شود ،قدرت تیم ملی را میبینید

خصــوص انتقــادات بــه کادرفنــی بیــان
داشــت«:این نتیجــه نباید باعث شــود تا
پیکان انتقادات به ســوی کادرفنی نشانه
برود چرا که ما بازیکنان داخل زمین بازی
میکنیمومقصراینناکامیهستیم.تیم
ملی با همین کادرفنــی به جام جهانی و
المپیک راه یافت و در المپیک ،اســترالیا
را شکســت داد .نبایــد با یــک باخت تیم
ملیمان را زیر سؤال ببریم .به هرحال در
بازی با ســوریه روزمان نبود ».حسینزاده
با اشاره به اینکه تیم ملی کماکان شانس
اصلی صعود به مرحله بعدی مسابقات
کاپ آسیاســت ،افــزود« :با این شکســت
هیــچ چیز تمــام نشــده و در گذشــته هم
شــاهد باختهــای اینچنینــی بودیــم و
در مقدماتــی جــام جهانی مقابــل عراق
شکســت خوردیــم امــا بــه جــام جهانی
صعــود کردیــم .از طرفی درســت اســت
کــه صمــد نیکخــواه بهرامــی و حامــد
حدادی بازیکنــان خــوب و تأثیرگذارمان
هســتند امــا اینکــه بگوییــم غیبــت آنهــا

فینال آسیا گودبای پارتی رسن!

گروه ورزشــی /چیزی نمانده بــود پرداختیهای
نامنظــم و محقــق نشــدن وعدههــا و تعهــدات
به بشــار رســن کار دســت پرســپولیس در فصل
نقلوانتقــاالت دهد .بخصوص که عملکرد این
هافبــک عراقــی در بازیهــای لیــگ قهرمانــان
آسیا باعث شد او با پیشنهادهای خوبی از القطر
و الریــان مواجــه شــود و تصمیــم بــه جدایــی از
جمع سرخپوشــان بگیرد .با این حال چون بشار
با باشــگاه پرســپولیس قــرارداد داشــت ،مهدی

باعث شکســتمان شــد ،درست نیست
و این صحبت تنها بهانه اســت ».او ادامه
داد«:ما در حال حاضر ســرگروه هستیم و
در پنجره بعدی مســابقات با عربستان و
قطر بازی داریم و در صورتی که یک بازی
را ببریــم ،به مرحله بعد صعود خواهیم
کــرد .پنجره ســوم مســابقات بهمــن ماه
برگــزار میشــود و امیدواریــم تــا آن زمان
لیگ برگزار شــود .اگر لیگ برگزار شود آن
زمان قدرت تیم ملی را میبینید .ما یک
سال بود بازی نکرده بودیم و بازیکنان در
طول یک سال بهصورت انفرادی تمرین
میکردنــد در حالــی کــه تمریــن گروهی
چیــز دیگری اســت ».گارد رأس تیم ملی
بسکتبالباتأکیدبراینکهانتقاداتسازنده
مفیداست،افزود«:حقیقتاًاتفاقاتخوبی
با این کادرفنی افتاده اما زحمات بازیکنان
و کادرفنی یک شــبه زیر سؤال رفت و این
موضوع ناراحــت کنندهای اســت .قطعاً
در پنجــره بعدی تیم ملــی نتایج بهتری
کسب خواهد کرد».

رســول پناه سرپرست پیشــین باشگاه موفق شد
در نهایــت او را به تهران بازگرداند .پسازآن هم
اعالم شد که رسن حداقل تا نیم فصل میماند
لوانتقــاالت زمســتانی
و شــاید در پنجــره نق 
تصمیم بهجدایی بگیرد .این در حالی اســت که
فــارس مدعی شــده با توجه به نامهای که بشــار
از ســوی رســول پناه و با امضای هیأت مدیره در
دســت دارد ،بعــد از فینال لیگ قهرمانان آســیا
( 29آذر) میتوانــد از جمــع سرخپوشــان جــدا

میشــود .ایــن موضــوع باعــث شــده تــا
عالقهمندان به ورزش با این رشته بیشتر
آشــنا شــوند و آگاهی و اطالعاتشــان از
تیراندازی به اهداف پروازی باالتر برود».

بررسی اتفاقات مهم و آمار برجای مانده از بازیهای هفته چهارم لیگ برتر

نباید با یک باخت تیم ملی را زیر سؤال ببریم
محمــد محمــدی ســدهی  /پنجــره دوم
مســابقات انتخابی کاپ آســیا دوشــنبه
برای تیم ملی بســکتبال ایــران به پایان
رســید و شــاگردان مهران شــاهین طبع
با یک پیروزی و یک شکســت به ترتیب
مقابل عربستان و سوریه بهکار خود پایان
دادنــد .شکســت مقابل تیم نــه چندان
قدرتمند ســوریه در دومین بازی در کنار
عملکرد معمولی تیم برابر عربستان در
بازی نخست ،باعث شد انتقادات زیادی
به کادرفنی شود.
حامــد حســینزاده ،گارد رأس تیــم
ملی بســکتبال در خصوص پنجره دوم
مسابقات به خبرنگار«ایران» گفت«:در
بــازی اول با عربســتان عملکــرد خوبی
داشــتیم و این تیم را شکست دادیم اما
در بازی دوم با سوریه بدشانس بودیم و
توپهایمان گل نشد .در این بازی چند
پرتاب ۳امتیازی داشتیم که با بدشانسی
وارد سبد نشد و این موضوع دلیل اصلی
شکســتمان مقابــل ســوریه بــود ».او
صحبتهای خود را این گونه ادامه داد:
«شــرایط کرونا برای تمام دنیاســت و ما
این را قبول داریم اما لیگ عربســتان در
حال برگزاری اســت و بازیکنان این تیم
آمــاده بودند .تیم ملی ســوریه هم یک
مــاه در روســیه اردو داشــت و چند بازی
تدارکاتی خوب برگزار کرد .در حالی که ما
این شرایط را نداشتیم و لیگمان هم که
تعطیل شده است.تعطیلی لیگ باعث
شــد تا همه بازیکنان از شــرایط مطلوب
دور باشند».
گارد رأس تیــم ملــی بســکتبال در

یــا جلــوی آن .بهتریــن فشــنگها در
ایتالیــا و انگلیــس تولیــد میشــود و قبالً
مقداری وارد میشــد ولی االن یکســال
و نیم است که بهخاطر تحریمها فشنگ
استاندارد وارد نمیشود».
یگانه یادآور شــد« :یــک کار خوبی که
در دوره آقــای دکتــر علــی دادگــر رئیس
فدراســیون تیرانــدازی انجــام شــده،
برگــزاری مســابقات لیــگ تیرانــدازی
بــه اهــداف پــروازی بعــد از  8ســال بود.
خوشبختانه هر  2هفته یک بار مسابقات
برگزار میشــود و از شــبکه ورزش هم به
مــدت یــک ســاعت و نیم نمایــش داده

برگزاری هفته سوم به یاد شهید فخری زاده

حامد حسینزاده ،گارد رأس تیم ملی بسکتبال در گفتوگو با «ایران»:

لیگ قهرمانان

شکست حاشیه ساز رئال و احتمال برکناری زیدان

چنــد جوانــی کــه وارد ترکیــب لیورپول
شــدند ،عملکــردی عالــی در ترکیــب
ایــن تیم در لیــگ قهرمانان اروپــا برابر
آژاکــس داشــتند .نکــو ویلیامــز ارســال
کرد و کورتیس جونز گل زد تا شــاگردان
یورگن کلوپ به برتری  0-1در این بازی
برســند .دیــداری که ایــن روزنامه به آن
پرداخت و تیتر «پســران شگفتانگیز»
را برای سرخپوشان آنفیلد برگزید.

اینتر بازی خود برابر بورســیا مونشــن
گالدبــاخ در لیــگ قهرمانــان اروپــا را
 ۲-۳برد و  ۵امتیازی شــد و در مقابل
رئــال مادرید هــم برابر شــاختار 0-2
شکســت خورد تا امیدهــای نراتزوری
بــرای صعــود از گــروه  Bزنــده بماند.
ایــن روزنامــه هــم بــا بررســی ایــن
دیدارها ،عنوان «اینتر زنده اســت» را
تیتر یک خود کرد.

بــــرش

مجموع بودجه وزارت ورزش و جوانان در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰برآورد شد.
بهگــزارش ایســنا ،بودجــه وزارت ورزش و جوانان در بخش جــاری و عمرانی
معــادل یــک هزار و  ۴۸۱میلیارد و  ۱۵۷میلیون و  ۷۰۰هزار تومان برآورد شــد
که البته نیازمند تصویب در مجلس شــورای اســامی خواهد بود و رقم دقیق
آن پس از تصویب الیحه و تبدیل آن به قانون مشــخص میشــود .بر اســاس
ایــن الیحــه ،بودجه جــاری وزارت ورزش و جوانان در ســال  ۱۴۰۰معادل یک
هــزار و  ۱۳۴میلیــارد و  ۵۵۲میلیــون و  ۴۰۰هزار تومــان و بودجه عمرانی این
وزارتخانه در سال آینده معادل  ۳۴۶میلیارد و  ۶۰۵میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
برآورد شــده اســت .این درحالی است که برای سال  ۹۹میزان بودجه مصوب
وزارت ورزش و جوانــان در بخش جاری معادل  ۷۸۱میلیارد و  ۹۲۴میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان و همچنین بودجه عمرانی این وزارتخانه  ۲۶۰میلیارد و ۹۸۴
میلیــون تومان مصوب شــد تا بودجــه وزارت ورزش و جوانان در ســالجاری
معادل یک هزار و  ۴۲میلیارد و  ۹۰۸میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تعیین شود.

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

عکس :سایت فدراسیون تیراندازی

بودجه وزارت ورزش در الیحه ۱۴۰۰
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میرر اسپورت (انگلیس)

اخراج محترمانه کیروش از تیم ملی کلمبیا

گروهورزشی/همانطور که پیشبینی میشد  2شکست سنگین متوالی کلمبیا
مقابــل اروگوئــه ( )0-3و اکــوادور ( )1-6در مســابقات انتخابــی جــام جهانی
 2022در منطقــه امریــکای جنوبی کار دســت کارلوس کــی روش داد .از هفته
پیــش زمزمههایی مبنی بر اینکه کلمبیاییها دیگر تمایلی به ادامه همکاری
با کیروش ندارند منتشــر شــد و کار تا جایی پیش رفت که برخی رســانههای
محلی مدعی شدند تنها مانع این مهم ،غرامت  2میلیون یورویی در صورت
اخراج و فســخ قرارداد اســت .شکســت مقابل اکوادور ســنگینترین شکست
کلمبیــا در مســابقات مقدماتی جام جهانی از ســال  1977به بعد محســوب
میشود و این موضوع ضربه سنگینی به جایگاه سرمربی پرتغالی زد.
در هــر حــال دیــروز شــایعات اخیــر بــه واقعیــت پیوســت و خبــری روی
خروجــی ســایت فدراســیون فوتبــال کلمبیــا قرار گرفــت که حکایــت از قطع
همکاری(برکنــاری محترمانه) کیروش داشــت .در بخــش ابتدایی این خبر
آمده بود«:فدراسیون و کیروش با یکدیگر به توافق رسیدند که این مربی دیگر
به فعالیتش در تیم ملی فوتبال کلمبیا ادامه ندهد ».کیروش که فوریه ۲۰۱۹
(بهمن  )1397پس از جدایی از نیمکت تیم ملی فوتبال ایران ،هدایت کلمبیا
را برعهده گرفت در  ۱۸بازی سرمربی این تیم بود و صاحب  ۹برد ۵ ،تساوی
و  ۴باخــت شــد .شــاگردان او در کوپا امریکا  ۲۰۱۹تــا مرحله یکچهارم نهایی
پیش رفتند ولی با شکست برابر شیلی در ضربات پنالتی حذف شدند .پس از
این رقابتها نتایج ضعیف سراغ کلمبیا آمد و این تیم شکستهای سنگینی
را در هفتــه ســوم و چهارم انتخابی جام جهانــی تجربه کرد .پیش از این گفته
میشد در صورت فسخ قرارداد کیروش باید مبلغی حدود ۲میلیون یورو به
او پرداخته شود و حال مشخص نیست «توافقی» که فدراسیون فوتبال کلمبیا
به آن اشــاره کرده چه مبلغی را شــامل میشــود .از ســویی اعالم شــد بزودی
جانشــین کیروش معرفی میشــود و برخی رســانهها از هرنان داریو گومس
بهعنــوان اصلیترین گزینه جانشــینی مربی پرتغالی نام بردنــد .گومس 64
ساله بین سالهای  1995تا  1998و  2010تا  2011سابقه هدایت کلمبیا را داشته
اســت .گفتنی اســت کلمبیا با  4امتیاز از  4بازی در انتخابی جام جهانی 2022
در منطقــه امریکای جنوبــی در رده هفتم جدول  10تیمــی این رقابتها قرار
ی بعدی خود باید به مصاف برزیل و پاراگوئه برود.
دارد« .تریکالر» در  2باز 
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آدرینا ورشــینگر /پرونــده هفته چهارم
لیــگ برتــر فوتبــال دیــروز بــا برگزاری
دیــدار مس رفســنجان و تراکتور بســته
شــد .در بازیهــای ایــن هفتــه کــه از
دوشــنبه آغــاز شــد ،پرســپولیس 0-3
شــهرخودرو را شکست داد تا شاگردان
یحیــی گل محمــدی عــاوه بر کســب
دومیــن بــرد خــود باالخــره در جریان
بــازی هــم گل بزننــد .ســیدمهدی
رحمتــی هم که بهدلیــل محرومیت از
روی سکوها شــاهد باخت شهرخودرو
بــود ،دومیــن باخــت خــود در لیــگ را
بــا ایــن تیــم تجربه کــرد .در ایــن بازی
آرمــان رمضانــی موقعیــت بســیار
خوبــی را بــرای گلزنــی از دســت داد و
بــا انتقادهــای زیــادی مواجه شــد ولی
هم تیمیهایــش از او حمایت کردند.
با این حــال مدافعان و هافبکها جور
گل نــزدن مهاجمــان پرســپولیس را
کشــیدند .ســیدجالل حســینی کاپیتان
سرخپوشان که اولین گل پرسپولیس را
زد با  38سال و  9ماه و  26روز ب هعنوان
مســنترین گلزن ادوار لیگ برتر لقب
گرفــت .او تاکنــون در  203بــازی  8گل
بــرای پرســپولیس زده اســت .گل دوم
ایــن تیــم را هــم کاپیتان ســوم قرمزها
یعنــی احمد نوراللهــی زد که در صد و
هفتــاد و هفتمین بــازی خود برای این
تیم یازدهمین گلش را زد .گل ســوم را
میالد ســرلک زد که اولیــن گل او برای
پرســپولیس برابر تیم ســابقش شــکل
گرفــت .همچنیــن حامــد لــک در 11
بــازی رســمی کــه درون دروازه قرمزها
قرارگرفتــه موفــق بــه ثبــت  ۹کلیــن

شــود .این خبر شــوکی برای پرسپولیس و جعفر
ســمیعی مدیرعامل باشــگاه اســت که بهتازگی
توانسته تزریق مالی خوبی داشته باشد تا جلوی
برخی حاشــیهها را بگیرد .او که توانســته قرارداد
کادرفنــی و برخــی از بازیکنان کلیــدی را تمدید
کند ،حاال با بحرانی روبهرو اســت که شاید نتواند
راه حلــی بــرای آن بیابــد .نکته عجیــب و مبهم
اینکــه گفتــه میشــود در باشــگاه پرســپولیس
ســندی مبنی بــر ارائه چنیــن نامه و مجــوزی به

شــیت شــده اســت .دروازهبان شــماره
 81پرسپولیس ،هشتاد و یکمین کلین
شــیت خــود در لیــگ برتــر را بــه ثبت
رســاند .در دیگر بــازی ،ماشینســازی
در تبریــز بــا گل بازیکــن ســابق خــود
احمدرضــا زنده روح کــه از روی نقطه
پنالتــی بــه ثمــر رســید ،مغلــوب گل
گهر شــد تا شــاگردان امیــر قلعه نویی
جایــگاه خود در صدرجــدول را تثبیت
کنند .بازی فوالد و آلومینیوم بدون گل
مساوی شــد تا شــاگردان جواد نکونام
ســومین تســاوی خود در لیگ بیســتم

را به دست آورند و تیم رسول خطیبی
هم بــدون بــرد باقــی بماند .نســاجی
هــم  0-1نفت مســجد ســلیمان را برد
تا قائمشــهری هــا دومین بــرد خود را
کسب و نفتیها نخستین باختشان را
تجربه کنند .در روزی که محمود فکری
با حکم کمیته انضباطی حق نشســتن
روی نیمکت را نداشت ،استقالل برابر
پیــکان بــا تســاوی بــدون گل متوقــف

رســن وجود ندارد اما این بازیکــن چمدان خود
را بــرای جدایی بعد از فینال آســیا بســته چرا که
القطر و الریان بشدت خواهان جذبش هستند و
حتی شایعاتی مبنی بر توافق او با یکی از این دو
باشگاه هم وجود دارد .در این میان سؤالی وجود
دارد کــه چــرا رســن تــا نقلوانتقاالت زمســتانی
صبــر نمیکنــد؟ نقلوانتقــاالت لیگ ســتارگان
قطــر از اول تــا پایان ژانویــه ( 12دی تا  12بهمن)
است .این درحالی است که تاریخ نقلوانتقاالت

شــد .در واقــع فکــری و شــاگردانش
اولیــن تســاوی فصــل را تجربــه کردند
و نکتــه منفی اینکه بازهــم در دیداری
خارج از خانه پیروز نشــدند .به اعتقاد
کارشناســان ،اســتقالل در ایــن بــازی
ارســالهای بیهــدف و تعویضهــای
بیثمــری داشــت .بهنظــر میرســد
فکری فریــب گل هرویه میلیچ از روی
ضربه ایســتگاهی در بــازی قبل مقابل
ماشینســازی را خورد چرا که استقالل
در آن بــازی برنــده شــد امــا در واقــع
ترکیــب برنده نداشــت .فکــری همان
ترکیب را بدون تغییر به مصاف پیکان
فرستاد .بازی سپاهان و سایپا در حالی
 1-1شــد کــه کانون هــواداران ســپاهان
بــه مناســبت ســالروز تولــد محــرم
نویدکیــا و بهخاطــر پیراهــن شــماره ۴
ســرمربی خود در دوران بــازی اش در
دقیقه  ۴این مســابقه شــروع به انفجار
ترقههایی کردند که این اتفاق بشــدت
ســایپاییها را عصبانــی کــرد و موجب
شــد تــا بازیکنــان ایــن تیــم در زمــان
خــروج از زمین پس از پایان نیمه اول،
اعتــراض خــود را بــه عوامــل برگزاری
مســابقه اعالم کنند و بگویند که اقدام
کانون هواداران ســپاهان تمرکز آنها را
برهم زده اســت .صنعت نفت آبادان
هــم  0-1ذوب آهــن را بــرد تــا اولیــن
شکســت تیــم رحمــان رضایــی رقــم
بخورد .نفتیها تا به حال  4گل زد هاند
که همه را طالب ریکانی کاپیتانشــان
زده و باعث شــده تــا او در کنار گادوین
منشــا مهاجم گل گهر در صدر جدول
گلزنان قرار بگیرد.

زمســتانی در ایــران دقیقــاً  4روز بعــد از بســته
شــدن پنجــره نقلوانتقاالت قطر آغاز میشــود
و بههمیــن دلیــل رســن بهدنبــال این اســت که
هرچه زودتر بعد از فینال آســیا جدا شــود .اینکه
چرا رســول پناه که همچنان رئیس هیأت مدیره
پرســپولیس اســت ،در آن زمان بــه این موضوع
اشــارهای نکرده و اینکه چرا هیأت مدیره باشگاه
با چنین خواستهای موافقت کردهاند از سؤاالتی
است که باید به آنها پاسخ داده شود.

