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 4بازی پایانی هفته هشتم لیگ برتر امروز برگزار میشود

بازگشت خطیبی به زادگاه ،جدال با تیم سابق

پیش بازی

جدال نابرابر با تیم یازدهم جهان

ورزش زنان

نخستین باخت دختران هندبالیست در رقابتهای قهرمانی جهان

دربی 97جذاب و تماشاگرپسند نشد؛ 10کارت زرد داشت و گل نداشت

سندروم صفر-صفر

 4کارشناس داوری :صحنه پنالتی روی ژستد از چشم داور دور ماند

گروهورزشی/هفتههشتملیگبرتربیست
و یکم دیروز با انجام  4مسابقه آغاز شد که
درمهمترینآنها استقاللوپرسپولیس در
ورزشگاهخالیازتماشاگرآزادیتهرانبرابر
هم قرار گرفتند تا دربــی  97را برگزار کنند.
این مســابقه قرار بود از ســاعت  16:15آغاز
شوداماتشریفاتقبلازآغازمسابقهباعث
شد تا این بازی با  7دقیقه تأخیر آغاز شود.
فرهاد مجیدی برای این بازی سیدحسین
حسینی ،محمد دانشگر ،سیاوش یزدانی،
محمد حســین مرادمند ،جعفر سلمانی،
روزبــه چشــمی ،مهــدی مهدیپــور ،رضــا
آذری،کوینیامگا،امیرحسینحسینزادهو
رودی ژستد را در ترکیب اصلی قرار داد تا به
اینترتیب،علیرضارضاییسنگربانجوان
آبیهــا کــه در  3بازی قبلی این تیــم درون
دروازهبودنیمکتنشینشود.ضمناینکه
باتوجهبهغیبتوریاغفوری،یامگادرپست
هافبک راســت بازی کــرد .همچنین آرش
رضاونــد که در روزهای قبل از بازی آســیب
دیــده بــود ،روی نیمکت بــود و آذری برای
اولین بار حضور در ترکیب اصلی استقالل
را تجربــه کــرد .در ســمت مقابــل ،یحیــی
گلمحمدی پرسپولیس را با ترکیب حامد
لــک ،ســعید آقایی ،فرشــاد فرجــی ،علی
نعمتی،مهدیشیری،میالدسرلک،کمال
کامیابی نیا ،امید عالیشــاه ،مهــدی ترابی،
وحید امیری و عیســی آل کثیر روانه میدان
کرد تا به این ترتیب عالیشــاه جای مهدی
عبــدی را در ترکیب اصلی بگیــرد و امیری
در خــط حملــه بازی کنــد .دقایــق ابتدایی
بــازی با حمالت اســتقالل همراه شــد و در
ادامهپرسپولیسیهاهمکمیجلوکشیدند
ولــی دو تیــم نتوانســتند موقعیت خاصی
خلق کنند .دقیقه 15فرصت مناسبی برای
اســتارت و فرار حسینزاده پشت مدافعان
پرسپولیسمهیاشداماکمکداوربهنشانه
آفساید پرچم خود را باال برد .موضوعی که
اعتراض شــدید مجیدی را در پی داشــت.
طبق گزارش برخی رسانهها که در تصاویر
تلویزیونــی هم تــا حدودی مشــخص بود،
سرمربی استقالل در این صحنه به موعود
بنیادیفــرد داور مســابقه گفت«:اگــر ایــن
صحنه آفســاید باشــد من مربیگری را کنار

میگــذارم ».گرچه نوید مظفری ،حســین
عســگری ،تورج حقوردی و نوذر رودنیل ۴
کارشــناس داوری در اظهارنظری مشترک
بــه ایســنا گفتند«:جایگیری کمــکداور و
تصمیــم داور برای اعالم آفســاید درســت
بود ».حمله پرسپولیسیها با ضربه وحید
امیری همراه شــد که ثمری نداشت و توپ
از بــاالی دروازه بــه بیرون رفــت .دقیقه 24
کامیابی نیا با خطایی که روی ژســتد انجام
داد ،اولین کارت زرد بازی را گرفت .در ادامه
هــم بــازی در میانه میدان در جریــان بود و
فرصت خاصی روی دروازهها خلق نشد تا
سرخابیهابدونگلبهرختکنبروند.
برخالف نیمه اول ،پرسپولیس نیمه دوم را
هجومیآغازکردودقیقه ۴۷سانترشیریاز
سمت راست با ضربه سر امیری همراه شد
که در چارچوب نبود .دقیقه ۵۰هم فرصت
خــوب دیگری برای امیــری روی پاس کات
بــک ترابــی که دفــاع را بــه هم ریختــه بود
بهوجود آمــد اما ضربه آخر امیری توســط
چشمی دفع شد .دقیقه ۵۵فرصت خوبی
برای استقالل روی ضربه کرنر بهوجود آمد
که ژســتد با ضربه ســر دروازه لــک را هدف
گرفتولیگلرپرسپولیسدردوضربتوپ
را مهــار کرد و در ادامه داور خطا روی دروازه
بــان را اعــام کــرد .دقیقــه ۶۰پرســپولیس
حملــه دیگــری انجــام داد کــه در لحظــه
آخــر توپ از پای ترابی جدا شــد و حســینی
آن را جمــع کــرد .دقیقــه  ۶۲هــم حملــه
پرسپولیســیها روی دروازه استقالل با دفع
توپ توســط حســینی همراه شــد و حضور
ســرخها در حالــت هجومی بــرای دقایقی
ادامه داشــت .در این شرایط مجیدی برای
اینکه میانه میــدان را از حریف پس بگیرد،
دقیقــه  67زبیر نیک نفس را بهجای آذری
وارد میــدان کــرد و دقیقه  74هــم رضاوند
جانشین چشمی شد .در سمت مقابل هم
پرســپولیس یک تغییر داشت و دقیقه 78
مهدی عبدی بــه جای آلکثیــر وارد زمین
شد .استقالل با تغییراتی که داشت شرایط
بهتــری پیدا کــرد و دقیقــه ۸۰ناهماهنگی
دفــاع و گلــر پرســپولیس در یــک لحظــه
میرفت صحنــه خطرناکی را خلق کند که
لک توپ را دور کرد .دقیقه ۸۶نفوذ دانشگر

از ســمت راســت با ارســال زمینی او همراه
شد اما در دهانه دروازه ژستد نتوانست روی
توپ اثر بگذارد .در این صحنه تکل فرشــاد
فرجی هم مزید برعلت شد و استقاللیها
اعتقاد داشــتند او روی ژستد مرتکب خطا
شــده اســت .در این صحنه هر  4کارشناس
داوری(نویــد مظفری ،حســین عســگری،
تــورج حــقوردی و نــوذر رودنیــل) اعــام
کردند که صحنه پنالتی به ســود اســتقالل
از چشــم داور دور مانــده اســت .دقیقه 89
امیــر ارســان مطهــری بهجــای ژســتد به
میــدان آمد و دقیقــه  90هم حامــد پاکدل
جایگزین عالیشــاه شــد .تغییراتی که برای
تغییر نتیجه کافی نبود و دربی 97با تساوی
بدون گل به پایان برســد .دیداری که هیاهو
و کری خوانیهای آن از سطح مدیریت دو
باشــگاه تــا هــواداران از چنــد روز پیش آغاز
شــد امــا در  90دقیقــه شــاهد آنچــه انتظار
داشتیم ،نبودیم .فوتبالی نه چندان جذاب
بــا موقعیتهــای خطرناک کم شــمار آن
هم در ورزشــگاه خالی از تماشــاگر که حتی
روح فوتبــال هم در آن جاری نبــود .در این
میان بازهم حواشــی و اعتراض حرف اول
را مــیزد و داور بــازی  10بــار( 7بازیکــن و 3
مربی) کارت زرد را از جیب خود خارج کرد.
عجیــب اینکه از  60بازی برگزار شــده لیگ
برتــر جاری تاکنــون  15بازی(یــک چهارم)
صفر-صفــر شــده اســت .بهنظر میرســد
فوتبال باشــگاهی ایران به ســندروم صفر-
صفر دچار شــده؛ ســندرومی که بــرای رفع
آن بایــد تالش بیشــتری از ســوی مربیان و
بازیکنانانجامشود.
ëëاعتراضمجیدی،حسرتگلمحمدی
یحیــی گلمحمــــــــــــــدی ،ســرمربی
پرســپولیس در نشســت خبــری گفــت:
«موقعیتهــــــــای خوبــی داشــتیم و
میتوانســتیم اســتقالل را ببریم .حتی در
نیمــه دوم در زمیــن حریــف فرصتهای
خوبــی داشــتیم .در چند صحنــه اتفاقاتی
افتــاد کــه داور جریــان بــازی را بــه ســمت
حریــف عوض کــرد .او در یک صحنه باید
بــه روزبــه چشــمی کارت نشــان مــیداد،
امــا برعکــس به مــن و عالیشــاه کارت زرد
نشــان داد که همــان صحنه جریــان بازی

لحظه سرنگونی مهاجم استقالل؛ بحث برانگیزترین صحنه بازی .جایی که تکل فرشاد فرجی روی پای ژستد می توانست پنالتی گرفته شود

 ëëچنــد نفــر از بانــوان بهعنــوان «خانــواده شــهدای
ســامت» بــرای تقدیــر در ورزشــگاه حضــور داشــتند
و در جایــگاه ویــژه بــازی را تماشــا کردنــد .امیرحســین
قاضیزاده هاشمی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
و حمید ســجادی ،وزیر ورزش در مراســم پیش از بازی
از  3خانواده شــهدای ســامت تقدیر کردند .همچنین
بازیکنــان دو تیم نیز با اهدای شــاخه گلهایی به مقام
شامخ این شهدا ادای احترام کردند و یاد آنها را گرامی
داشتند.
 ëëحمیــد ســجادی وزیر ورزش و شــهاب عزیزی خادم
رئیــس فدراســیون فوتبــال از نزدیــک بــازی را تماشــا
کردنــد .ســجادی در جمــع خبرنــگاران دربــاره حضور

را تغییر داد .این چند صحنه فشــار از روی
حریــف را از بیــن بــرد .متأســفانه از 3-2
فرصت خوب اســتفاده نشــد و در صورتی
که از موقعیتهایمان استفاده میکردیم،
برنــده میشــدیم ».فرهــاد مجیــدی،
سرمربی اســتقالل هم ضمن اعتراض به
تصمیمات داوری بیان داشــت« :اگر فردا
پیشکسوتان و رسانههای وطنی نمیگویند
فــرار رو بــه جلــو ،پنالتــی مــا دیــده نشــد.
نمیدانــم داور در دو قدمــی چگونــه ایــن
صحنــه را پنالتی نگرفت؟ من از  60متری
آن صحنه را دیدم .چگونه داور ندید؟ شما
میگویید آن صحنه آفســاید بوده ،اما من
خودم روی خط بودم و چون تلویزیون آن
صحنه را از باال گرفته ،فکر میکنید آفساید
بود .من اگر حــرف بزنم ،میگویند فرار رو

 5میلیارد ضرر به دلیل غیبت هواداران

چهره

مسی :هرگز خودم را با مارادونا مقایسه نمیکنم

بارســلونا در حالــی دیــروز در هفتــه
شــانزدهم اللیــگا برابــر رئالبتیس قرار
گرفــت کــه ژاوی هرناندز ســرمربی آبی
و اناری پوشــان شاگردانش را برای نبرد
حســاس مقابــل بایرنمونیــخ آمــاده
میکنــد و آمادگی آنســو فاتــی و عثمان
دمبلــه را میســنجد .موضوعــی که این
روزنامــه بــه آن پرداخته و تیتر «تســت
برای مونیخ» را برای آن انتخاب کرد.

فاز دوم تحقیقات پیرامون حسابســازی
یوونتــوس و اتهامــات جعــل حســابی که
بابت قرارداد با کریستیانو رونالدو مهاجم
ســابق بیانکونری مطرح شــده ،آغاز شده
و این روزنامه تیتــر «در محاصره» را برای
آن انتخــاب کــرده اســت .توتــو اســپورت
همچنیــن بــه بــازی رم و اینتر که دیشــب
برگزار شد ،با عنوان «اینتر مقابل مورینیو؛
ژکو مقابل هو شدنها» پرداخت.

رالف رانگنیک رســماً بهعنوان ســرمربی
جدیــد منچســتر یونایتــد معرفــی شــد.
ایــن ســرمربی آلمانی در حالــی هدایت
شــیاطین ســرخ را بــر عهــده گرفتــه کــه
عنوان شــده بود حضورش روی نیمکت
این تیم کوتاه مدت است ولی او میگوید
بــه ماندن بعد از  ۶مــاه هم فکر میکند.
ایــن روزنامــه هــم تیتــر «عالیجنــاب
می ماند» را روی جلدش برده است.

توافق  39میلیاردی استقالل با سازمان لیگ بر سر تبلیغات محیطی

رشد در زندگی حرفهای بواسطه رقابت با رونالدو
دوشــنبه گذشته لیونل مسی موفق شــد برای هفتمین بار برنده توپ طال
شــود و رکــوردی باورنکردنــی از خود در تاریخ فوتبال دنیا به ثبت برســاند .به
همین مناســبت مجله فرانس فوتبــال مصاحبه مفصلی با این فوق ســتاره
آرژانتینی انجام داده است .بهگزارش ورزش
ســه ،او دربــاره احساســش بعــد از انتخــاب
بهعنــوان بهترین بازیکــن تاریخ گفت«:من
هرگز نگفتم که بهترین هستم و هرگز تالشی
بــرای تحمیــل این ایــده نکــردم .از نظر من
اینکه یکی از بهترینها باشم کافی است .این
چیزی است که هرگز تصورش را نمیکردم.
اینکــه بهترین باشــی یا نــه چیــزی را تغییر
نمیدهد و مــن هرگز خواهان چنین چیزی
نبودم .من هرگز دوست نداشتم الگو باشم یا
نصیحت کنم .من برای رؤیاهایم جنگیدم.
شــانس هم در ایــن اتفاقات نقش داشــت.
از خدا برای تمام اتفاقاتی که ســر راهم قرار
داد سپاســگزارم ».مقایسه با مارادونا یکی از
مواردی اســت که مســی همواره با آن روبه رو شده اســت .خودش در این باره
میگوید«:صادقانه هرگز خودم را با دیهگو مقایســه نکردم ،هرگز .من به این
مقایسهها توجه نمیکنم .گاهی بعضی از مسائل در انتقادها آزارم میدهد اما
همه چیز در رختکن دفن میشود .همه چیز باید خصوصی باشد .صمیمیت
اســت کــه باعث رشــد تیم میشــود .میتوانیــم حرفهایی بههــم بزنیم که
باعث پیشــرفت یکدیگر شویم .این اتفاق میتواند برای من و دیگر بازیکنان
رخ دهد».لئــو دربــاره رقابــت طوالنی مدت با دیگر فوق ســتاره فوتبال دنیا -
کریستیانو رونالدو -هم اظهارنظر کرد«:من همیشه میخواستم از خودم عبور
کنم و هرگز بهکاری که دیگران انجام میدهند نگاه نمیکنم .من و کریستیانو
چند ســال در یک رقابت با هم حضور داشــتیم .این اتفاقی عالی بود و به ما
کمک کرد که در زندگی حرفهای رشــد کنیم .اما بدون اینکه به دســتاوردهای
هم نگاه کنیم .من فقط میخواســتم از خودم عبور کنم تا بهترین باشــم ،نه
اینکه بهتر از دیگری باشم».

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

توتو اسپورت (ایتالیا)

میرر اسپورت (انگلیس)

حاشیه نگاری

صمــد خزایی /تیــم ملی هندبــال بانــوان ایران که با کســب جایــگاه چهارم
رقابتهای هندبال قهرمانی آســیا برای نخستین بار جواز شرکت در مسابقات
قهرمانی جهان اسپانیا را کسب کرد ،جمعه شب در اولین بازی خود در گروه C
مسابقات به مصاف رومانی رفت .تیم ملی هندبال زنان رومانی که در رنکینگ
جهانــی در رده یازدهم دنیا قــرار دارد بازی مقابل ایران را خیلی خوب آغاز کرد
و در ســی دقیقه نیمه نخست موفق شــد با نتیجه قاطع  3-20ایران را شکست
دهد .در شروع نیمه دوم زور دختران هندبالیست ایران به نایب قهرمان جهان
در ســالهای  ۱۹۷۳و  ۲۰۰۵نرسید و اندیشههای خدیجه قانع ،سرمربی تیم در
مصاف با حریف که  ۲۴بار در مسابقات جهانی حضور داشته جوابگو نبود تا در
نهایت ملیپوشــان کشــورمان  11-39بازی را به حریف صاحبنام و قوی خود
واگذار کنند .پس از این اتفاق روزنامه آس اسپانیا گزارشی در خصوص تیم ملی
هندبال بانوان ایران منتشــر کرد .در بخشــی از این گزارش نوشته شد«:بازیکنان
ایران در نخستین مسابقه خود در جام جهانی با حجاب حضور پیدا کردند .آنها
همانند برخی از بازیکنان دیگر تیمها روسری داشتند که همین حجاب ،بازیکنان
ایــران را متمایــز کرد اما همه چیز بهصورت طبیعی پیش رفــت .برای ایرانیها
حضور در اسپانیا یک پیروزی است .ستاره ایران در این مسابقه مینا وطنپرست
بود که در پایان جام جهانی  32ســاله میشــود .او با  1.68متر قد مقابل رومانی
از  9شــوت 6 ،شــوت را وارد دروازه حریف کرد ».عالوه بر این فدراســیون جهانی
هندبــال در گزارش بازی نخســت ایــران به عملکرد خوب دروازهبان کشــورمان
پرداخت و نوشــت«:اگر فاطمه خلیلی دروازهبان ایران که در نیمه اول  14شوت
را مهار کرد نبود ،اولین بازی ایران در مســابقات قهرمانی زنان به یک شکســت
بزرگتر تبدیل میشــد ».ملی پوشــان هندبال بانوان ایران در دومین دیدار خود
در ایــن رقابتها روز امروز(یکشــنبه) از ســاعت  23:30به مصاف نــروژ میرود.
گفتنی اســت رقابتهــای هندبال قهرمانی زنان جهان با شــرکت  32تیم در 8
گروه چهارتیمی از  10آذر به میزبانی اســپانیا آغاز شــده و تا  28همین ماه ادامه
خواهد داشت.
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عکس :رضا معطریان/ایران

آدریناورشــینگر 4 /بازی پایانی هفته هشــتم لیگ برتر از ســاعت  15امروز به طور
همزمان برگزار میشود .در یکی از دیدارها ،نساجی در حالی به مصاف شهرخودرو
مــیرود کــه پیشتر اعــام کرده بود تا زمان آماده شــدن اســتادیوم شــهید وطنی
قائمشهردیگردرساریبازینخواهدکردوبهدنبالبرگزاریبازیهایخوددریکی
از استادیومهای تهران یا مشهد بود اما با مخالفت اداره کل ورزش و جوانان استان
مازندران مواجه شــد و قرار است دیدار نســاجی بازهم در ورزشگاه شهدای ساری
برگزار شــود .شــاگردان ســاکت الهامی بعد از برد هفته اول ،دیگر رنگ پیروزی را
ندیدهاندودربازیآخرشانهم 0-2مغلوبسپاهانشدند.درمقابل،مشهدیها
که در بازی قبل برابر فجرسپاسی به تساوی بدون گل رسیدند با اکبر میثاقیان هم
ناموفق بودهاند و تنها تیم بدون برد لیگ هستند .ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر
با مس رفســنجان دیدار میکند .شاگردان مهدی تارتار  2هفته است نتوانسته اند
به پیروزی برســند و در بازی قبل هم برابر آلومینیوم به تســاوی بدون گل رضایت
دادند اما مس با دو برد متوالی شــرایط خوبی پیدا کرده اســت .شــاگردان محمد
ربیعی در بازی قبل  0-2هوادار را شکست دادند .فجرسپاسی در ورزشگاه حافظیه
شــیراز پذیرای فوالد اســت .شاگردان علی اصغر کالنتری  2هفته است به پیروزی
نرسیده اند و به نظر میرسد مقابل شاگردان جواد نکونام هم که از زمان بازگشت
او شکستی نداشتهاند ،کار سختی داشته باشند .سرخپوشــان اهوازی در بازی قبل
برابر تراکتور به تســاوی بدون گل رسیدند .تراکتور هم در ورزشگاه یادگار امام (ره)
تبریزمیزبانآلومینیوماستتاشاهدیکرویاروییویژهمیانرسولخطیبیمقابل
تیم ســابقش باشیم .خطیبی در نیم فصل اول لیگ گذشته هدایت آلومینیوم را
برعهده داشت اما با پیشنهادی که از تراکتور دریافت کرد ،اراک را ترک و برای نیم
فصــل دوم بــه تبریز رفــت .او در این فصل دوباره به آلومینیوم برگشــت و حاال در
شرایطی به زادگاهش تبریز آمده که با اراکیها موفق بوده و تیمش جزو تیمهای
بدون شکست لیگ اســت .این در حالی است که سرخپوشان تبریزی هم از زمان
حضورزوانمیرسولدونباختهاندوبایکبردو 2تساویروندامتیازگیریشانمثبت
شده و در این 3بازی دروازهشان را هم بسته نگه داشتهاند .گفتنی است محمدرضا
اخباریدروازهبانتراکتورکهدرلحظاتپایانیدیدارمقابلفوالدباآسیبدیدگیاز
ناحیه زانو مواجه شد و از زمین بیرون رفت ،تا یک ماه قادر به بازی نیست.
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گروه ورزشــی /پــس از جلســهای کــه دیروز
صبــح با حضــور شــهابالدین عزیــزی خادم
رئیس فدراسیون فوتبال ،حیدر بهاروند رئیس
ســازمان لیگ ،مصطفــی آجورلــو مدیرعامل
باشگاه استقالل و معاونانش در محل سازمان
لیگ برگزار شد ،مقرر شد که تبلیغات محیطی
اســتقالل توســط ایــن باشــگاه انجام شــود .در
همیــن رابطــه باشــگاه اســتقالل دیــروز مبلغ
ســهم ســازمان لیگ را واریز کرد و بــرای ادامه
مســابقات هــم تضامیــن الزم را بــه ســازمان
لیــگ تحویــل داد .ســعید فتاحــی نماینــده
استقالل درباره تبلیغات محیطی این باشگاه
بــه خبرنــگاران چنیــن توضیــح داد «:بــا بازی
گذشته 13،مسابقه را میزبان هستیم که 2بازی
اول را سازمان لیگ تبلیغات کرده است .برای
بازیهای آینده 130،میلیارد پیشنهاد استقالل
بــود؛ یعنی هر بازی  10میلیــارد که از این مبلغ
سهم سازمان لیگ  25درصد و  5درصد هزینه
برگزاری بازیها برای داوران و عوامل برگزاری
است که به سازمان لیگ میدهیم 39.میلیارد
تومان باشــگاه اســتقالل باید به ســازمان لیگ
پرداخت کند بنابراین قبل از هر بازی 3میلیارد
باید پرداخت کنیم و تضمین این 39میلیارد را
هم ارائه کردیم ».فتاحی درباره مشــکالتی که
پیش از دربی برای تبلیغات به وجود آمده بود
هم چنین واکنشی داشت «:ما امروز تماشاگر
نداریم و با توجه به مصوبه بهداشت ،تماشاگر
اجازه حضور پیدا نکرده اســت به همین دلیل
مــا حداقل  5میلیارد ضــرر کردهایم .این ضرر
چطور میخواهد جبران شود؟ باید با تبلیغات
جبران شــود و چــون تماشــاگر نداریــم ارتفاع

تابلوها را باال بردیم».
گفتنی اســت پــس از مذاکرات ســیدمجید
صــدری سرپرســت باشــگاه پرســپولیس بــا
ســجادی و عزیزی خادم ،با دستور وزیر ورزش
و جوانان و رئیس فدراســیون فوتبال تبلیغات
محیطی به پرسپولیس واگذار شد و پرسپولیس
در بازی هفته جاری با هوادار که میزبان است،
تبلیغات محیطی را در ورزشــگاه آزادی انجام
خواهد داد.
ëëفقطیکدوربینداریم؛دوربینصداوسیما
یکــی از حاشــیههای دربــی  97پیــش از
برگزاری این دیدار ،اعتراض باشــگاه اســتقالل
به عدم صــدور مجوز برای پخش زنده بازی از
طریق اینســتاگرام توسط کارگزاری این باشگاه
بــود .موضوعــی کــه ســعید فتاحــی ،نماینده
باشــگاه اســتقالل درباره آن گفت« :اســتقالل
میزبان است و دوربین باشگاه باید در ورزشگاه
باشــد ،همان طور کــه شــرکتهای دیگر بازی

را پخــش میکننــد .چطــور میشــود صاحــب
امتیــاز ایــن بــازی باشــگاه اســتقالل اســت و با
احتــرام به صدا و ســیما ،دوربینهــای آنها در
ورزشــگاه باشــد امــا دوربیــن باشــگاه نباشــد؟
همــان طور که تبلیغات محیطی و محتوا حق
باشــگاه اســت ،طبق قوانین فیفــا و  AFCباید
حق پخــش را بدهند و این اقــدام باید صورت
بگیرد ،حاال صدا و سیما این کار را که نمیکند،
دوربیــن باشــگاه را هــم راه ندادنــد و این جای
ســؤال دارد ».پس از این اتفــاق احمد مددی،
مدیر ورزشــگاه آزادی با اشــاره به اینکه حضور
هــر دوربینی بــرای پخش زنده در ورزشــگاه به
غیر از دوربین صدا و ســیما غیرقانونی اســت،
اظهــار داشــت« :ما فقط یــک دوربیــن داریم
و آن دوربیــن رســمی صدا و سیماســت .طبق
تفاهمی که با صدا و ســیما داشتیم ،تنها واحد
ســیار صــدا و ســیما میتوانســت در جایــگاه
دوربینها حضور پیدا کند».

بانوان در ورزشــگاهها گفت«:در حال بررسی این قضیه
هســتیم ».عــاوه بــر ایــن دراگان اســکوچیچ و وحیــد
هاشــمیان ســرمربی ومربی تیــم ملی نیز در ورزشــگاه
حضور داشتند.

به جلو کــرد 6 .امتیاز را داوران از اســتقالل
گرفتهاند .االن ما باید صدر جدول باشیم.
مســئوالن کشــور جان مادرتان  VARرا به
فوتبال ایران بیاورید».
ëëبازگشت قلعهنویی ،شکست سپاهان
در دیگــر بازیهــای دیــروز ،گلگهــر بــا
نتیجــه پــرگل و دور از انتظار  2-4ســپاهان
را شکســت داد .ایــن بازی در حالــی برگزار
شــد کــه باقــی مانــده محرومیــت  3ماهه
امیر قلعهنویی که نیمی از آن ســپری شده
بــا تصمیم کمیته اســتیناف تعلیق شــد و
سرمربیگلگهرمجوزنشستنروینیمکت
را بهدســت آورد .آرمیــن ســهرابیان(،)3
مهــدی تیکــدری( 40و  )55و ســعید
صادقی()89برایگلگهرگلزدندودانیال
اسماعیلیفر( 58و  )94برای سپاهان دبل

کرد.ضمناینکهشهریارمغانلوهمدقیقه
 32یک پنالتی برای سپاهان از دست داد و
محســن فروزان ضربه او را مهار کرد .قلعه
نویی در پایان این بازی گفت«:در این چند
ســال فوتبال به این زیبایی ندیــده بودم».
نویدکیا سرمربی سپاهان هم گفت«:وقتی
ل میخوریــم بایــد بپذیریــم کــه کنــد
4گ 
بودیم .شــرمنده هواداران شدیم ».گفتنی
است 2دیدارهوادار-نفتمسجدسلیمان
و صنعت نفت  -پیکان با تساوی بدون گل
خاتمه یافت.با پایان بازی های دیروز ،گل
گهر با  16امتیاز به صدر جدول صعود کرد
و ســپاهان با همین امتیــاز در رده دوم قرار
گرفت .پرســپولیس  15امتیازی و استقالل
 14امتیــازی در رده هــای ســوم و چهــارم
ایستادند.

تأخیر در بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در شأن فوتبال نبود

سجادی :با طرح آجورلو در تبلیغات محیطی موافقم

در حالــی کــه پیــش از برگــزاری دربــی 97
جنجال هایــی در خصــوص تبلیغــات محیطــی
ایــن دیدار مطرح شــده بود ،حمید ســجادی ،وزیر
ورزش و جوانــان درخصــوص ایــن موضوع حرف
آخــر را زد و با طرح مصطفــی آجورلو ،مدیرعامل
استقالل موافقت کرد.
ســجادی در این خصوص بــه خانه ملت گفت:
«در موضــوع تبلیغــات محیطــی ســردار آجورلــو،
مدیرعامــل اســتقالل طرحــی را برای بهــره گیری
تیم ها منطبق بر قوانین و شــرایط  AFCارائه کرد
تــا تیمهای میزبــان بتوانند خود مجــری تبلیغات
شــوند .ما مطالعاتی داشــتیم و مــن بهترین طرح
را ایــن دیدم و جلســاتی را نیز با رئیس فدراســیون
فوتبــال داشــتم و آن را مطــرح کــردم و ایشــان
پیشــنهاد دادند برای اجرای آن کارگروهی تشکیل
شــود و چندین جلســه به صورت حضوری ،تلفنی
و مجازی برگزار شــد و نهایتاً بنا شــد که اســتقالل و
هر تیــم دیگری تبلیغــات محیطی خود را داشــته
باشد».
او تأکید کرد« :کنفدراســیون فوتبال آســیا اجازه
ایــن کار را داده اســت و در بســیاری از کشــورها این
موضــوع اجــرا میشــود ،اســتقالل کارگــزار خاص
خــود را برای تبلیغات محیطی دارد و پرســپولیس
و مدیرعامل این تیم نیز اظهار داشت اگر استقالل
در اجــرای آن موفــق بــود مــا هــم از آن اســتقبال
میکنیــم و تأکید رئیس فدراســیون فوتبال نیز این
بود که همه تیمها از این موضوع بهره ببرند».
وزیــر ورزش و جوانــان افــزود«:بــرای اجرایــی
شــدن ایــن موضوع ابتــدا بایــد قبول کنیــم که این
اتفــاق رخ دهــد و اگــر همــه ایــن را بپذیرنــد بایــد
کمــک کننــد تــا مراحــل اجــرای آن محقق شــود و

هر فدراســیون در داخل خود مســئول این موضوع
اســت و در دنیا این موضوع مرسوم است اما آنچه
مشخص اســت من معتقدم باید با نظر مثبت به
موضــوع واگذاری تبلیغات محیطی به باشــگاه ها
نــگاه شــود تا یــک مرحلــه پیشــرفتی در فوتبــال را
نشــان دهیم تا تیم ها موفق تر شوند و منابع مالی
آنها تامین شود».
او در مــورد حواشــی ایجــاد شــده در بــازی
پرســپولیس و نفت مســجد ســلیمان گفــت « :من
شــخصاً بــه این موضــوع ورود کــردم و به شــرکت
توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی گفتــم اجــازه
دهیــد بــازی آغاز شــود و پــس از آن بــه اختالفات
رســیدگی شــود .این تأخیر در شــأن فوتبال ما نبود
و هیــچ کــس از آن راضــی نبــود و بایــد بــه شــکلی
برنامهریزی شــود که همه رویدادهــا منظم برگزار
شــود .این نظم برای پیشــرفت ورزش الزم اســت
و در مــورد ایــن اتفــاق هم من گزارش خواســتم تا
دیگر شاهد تکرار این موضوعات نباشیم».

